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KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH

ČERVENEC - SRPEN  2019

Aktuální informace o dění v MČ Praha 20 najdete na:
www.pocernice.cz a fcb stránce: www.facebook.com/UMCHorniPocernice/

CHVALSKÝ ZÁMEK
Ve dnech 4. – 7. července je zámek 
z provozních důvodů uzavřen. 

do 25. srpna od 9.00 do 18.00 hod.
Umění loutky aneb od kašpárků až 
po Spejbla s Hurvínkem

13. až 19. 7. 
Detektivní týden aneb pátrej 
na vlastní pěst! 

16. až 18. 8. 
Velký pohádkový víkend

pátek 16. srpna
18.00 – 20.30 hod. - Večerní prohlídky výstavy 
Umění loutky 
20.30 hod. - LETNÍ KINO pro děti na nádvoří,
zdarma – Hugo a jeho velký objev 

sobota 17. srpna
10.00 – 17.00 hod. - Komentované prohlídky 
s Popelkou (nutná rezervace) 
11.00 – 18.00 hod. -  Zámecká cukrárna na 
nádvoří 
18.00 – 20.30 hod. - Večerní prohlídky výstavy
Umění loutky 

20.30 hod. - LETNÍ KINO pro děti na nádvoří,
zdarma – Hurvínek a kouzelné muzeum 

neděle 18. srpna
10.00 – 17.00 hod. - Komentované prohlídky 
se Šípkovou Růženkou (nutná rezervace) 
11.00 – 18.00 hod. - Zámecká cukrárna na 
nádvoří

od 31. 8. do 25. 11. 
Chaloupka na vršku – pohádkový svět Šárky
Váchové

do 25. 8. 
Retrospektiva TranSpiRituals – výstava

od 4. 8. do 25. 8. 
Patchwork: ušito z kousků – výstava

31. 8. od 18.00 do 22.00 hod. 
Hradozámecká noc: pohádka Šípková 
Růženka v podání Víti Marčíka na zámeckém
 nádvoří i komentované prohlídky 
s princezninou chůvou

DIVADLO HORNÍ POČERNICE
2. 8. od 18.00 hod.
VEŘEJNÁ PREMIÉRA - příměstský divadelní
tábor

23. 8. od 18.00 hod.
VEŘEJNÁ PREMIÉRA - příměstský divadelní 
tábor

MUMRAJ
5. až 9. 8.
Příměstský tábor 

12. až 30. 8. od 9.00 do 13.00 hod.
Letní otvíračka coworkingu

OSTATNÍ
8. – 12. 7.
Příměstský tábor Rytíři - ECM HoPo

11. 7. od 19 hod.
Letní hudební podzámčí - Jakub Noha band 
– SKP HoPo

21. 7. od 15.30 hod.
Žijeme s nadějí - Hrdoňovická 2559/18, 
Life Center

18. 8. od 15.30 hod.
Žijeme s nadějí - Hrdoňovická 2559/18, 
Life Center

Příměstský letní tábor

Rytíři               
8. až 12.7. 2019
Křovinovo náměstí 12/18, Horní Počernice
Pro děti od 6 do 11 let
cena: 1500 Kč

 
Pojďte s námi prožít dobrodružství, kde čest, odvaha a láska zvítězí.

 
Tábor organizuje Evangelická církev metodistická.

Více informací na www.ecmhopo.cz

Pozvánka
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Slovo starostky

Odbor místního hospodářství hledá PANÍ NA ÚKLID KANCELÁŘÍ A ŠATNY. 
Práce cca 3 hod. denně v odpoledních hodinách. Adresa pracoviště: Lipí 2642/4, Praha 9, 

v případě zájmu volejte na tel.: 271 071 690.

DEN PRO PĚSTOUNSTVÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH
V rámci Týdne pro pěstounství proběhla  
11. června na podporu pěstounských rodin  
i celodenní akce na Chvalském zámku v Hor-
ních Počernicích. Povedená akce potvrdila vy-
trvalý trend Odboru sociálních věcí a školství 
ÚMČ Praha 20 v podpoře pěstounských rodin 
a práce s nimi.
Na zámku jsme najednou prožívali zvláštní 
čas, kdy se zastavíte a intenzivně vnímáte, co 
je v životě vlastně důležité. Krásné anděly za 
péči a lásku vydanou dětem předala pěstoun-
ským rodičům na Chvalském zámku předsed-
kyně Výboru pro sociální politiku ZHMP Eva 
Horáková, spolu se starostkou Alenou Štrobo-
vou. Potěšilo nás, že Eva je politička na svém 
místě a osud dětí, které by bez pěstounského 
zázemí zbytečně končily v ústavech, jí zjevně 
není cizí. Naopak, řadu těchto rodičů Eva zná 
osobně a její podpora a zapálení pro věc byly 
zjevné. Kvůli horku přicházeli rodiče a děti na 
zámek na společné setkání na etapy, atmosfé-
ra byla proto příjemně neformální a v premié-
ře a za přítomnosti režisérky Lindy Jablonské 
se v sále promítal i film V nejlepším zájmu dí-
těte.
Chtěla bych tímto moc poděkovat Odboru so-
ciálních věcí a školství ÚMČ Praha 20 a přede-
vším naší sociální pracovnici Daniele Bendlo-
vé. Jsem na ni moc pyšná, protože Danka patří 
k neúnavným propagátorkám pěstounské 
péče a s pěstounstvím má osobní zkušenost. 
Největší radost máme ale všichni z toho, že se 
přímo na zámku v Horních Počernicích objevili 
noví zájemci o pěstounskou péči!

Alena Štrobová, starostka

Milí přátelé,
mám velkou radost z úspěchu naší rodačky Martiny Ptáčkové. V minulém čísle HPZ jsme s půvabnou Martinou, 
několikanásobnou mistryní světa v bojových sportech, zveřejnili malý rozhovor. Krátce poté se ozvala ze závodů 
v Petrohradu, kde se jí podařil opravdu mimořádný úspěch. Stala se jedinou Evropankou, která vybojovala a byl 
jí udělen černý pásek v hand to hand combat (sportu ozbrojených a speciálních jednotek)! Martina je jedinečná 
osobnost. Má v sobě skromnost a nekonečnou vůli. Naši zemi a městskou část reprezentuje s půvabem, noblesou 
a s otevřeným srdcem, které jí úplně přirozeně přivádí k pomoci druhým lidem. Moc  si Martiny a jejích aktivit vá-
žím. Velmi jí proto držím palce do dalšího sportovního i životního směřování.
V tomto čísle HPZ vás s kolegy informujeme o novinkách v naší městské části. Jednou z těch zásadních je pro mě 
i to, že Horní Počernice jsou nově účastníky řízení o Silničním okruhu kolem Prahy. Máme tak právo dávat námitky 
z hlediska hluku, životního prostředí či vlivu stavby na naši městskou část, které musí být vypořádány. Je to dob-
rá zpráva. Věřím ale, že dobrou zprávou mohou být i zdánlivé drobnosti. Snažíme se třeba rozšířit počet veřejně 
přístupných zelených ploch a proto otevíráme i radniční zahradu, kde si můžete v horku posedět ve stínu stromů. 
Kdo bude mít chuť, zastavte se! Během prázdnin se nebudou konat pravidelná chatování a Středy se starostkou, 
a proto se na setkání s vámi těším zase v září. Zbývá mi už jen popřát školákům krásné vysvědčení, báječné prázd-
niny a vám všem krásné léto!

Alena Štrobová, starostka
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PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ BUDOU!
Starostka Alena Štrobová, radní Karla Polydo-
rová a  zastupitel Milan Herian se od začátku 
roku aktivně angažují ve vyjednávání protihlu-
kových opatření pro Horní Počernice. Aktuálně 
se tak podařilo dojednat jejich značné rozšíře-
ní, které můžete vidět na obrázcích níže. Pro-
tihluky by tak měly být umístěny po celé délce 
území Horních Počernic v  rámci zkapacitnění 
dálnice D11 a SOKP 510.
Nyní nadále aktivně jednáme rovněž s Ředitel-
stvím silnic a dálnic. Na podzim tohoto roku tak 
proběhne měření hluku na D11, a to dokonce 
na více místech, než bylo původně plánováno. 
V  listopadu z  tohoto měření obdržíme závě-
rečný protokol. Chceme spoluobčany ujistit 
o  tom, že v  problematice protihluků děláme 
skutečně maximum a věc nás trápí stejně jako 
vás. Vedeme jednání, dokladujeme problémy, 
zajišťujeme měření a  tím zdaleka nekončíme. 
Pro snížení hluku v městské části uděláme vše, 
co bude v našich silách. Foto viz. výše.

HORNÍ POČERNICE JSOU NOVĚ
ÚČASTNÍKY ŘÍZENÍ O SILNIČNÍM
OKRUHU!
Intenzivní snaha nové Rady MČ Praha 20 je na-
konec úspěšná! Naši městskou část se konečně 
podařilo zařadit do okruhu účastníků řízení 
o SOKP. Do této chvíle se přitom s Horními Po-
černicemi nikdo nebavil. V  praxi to znamená, 
že můžeme například dávat námitky z hledis-

ka hluku, životního prostředí či vlivu stavby 
na naši městskou část a tyto námitky musí být 
vypořádány. Z  tohoto vývoje máme velkou 
radost a jako radní naší městské části potvrzu-
jeme, že zájmy Horních Počernic budeme hájit 
i nadále!

TĚŠÍME SE NA STODOLU!
Od února letošního roku jsme řešili ve spolu-
práci s  Ing.  Vavruškou (Odbor hospodářské 
správy a  investic ÚMČ Praha 20) a  s  firmou 
Starý a Partner, s. r. o. návrh a vybavení interi-
éru nově rekonstruovaného objektu Stodoly 
na Chvalech. Zabývali jsme se výběrem typu, 
materiálu a  odstínů barev podlah, vzhledem 
židlí, stolů, vybavením šatny, bistra až po bar-
vu opony, a to i s ohledem na variantní řešení 
využití sálu pro různé účely (konference, kon-
certy, schůze, plesy) a  s  tím související řešení 
ozvučení sálu.

Na podlahy jsme se byli podívat fyzicky v Obec-
ním domě Ďáblice, kde je již typ podlahy, který 
jsme si vybrali, položen. Po všech připomín-
kách nám pak firma v březnu představila kom-
pletní návrh a předložila vizualizace. Vzhledem 
k tomu, že hlavní podíl na tom, že rekonstruk-
ci Stodoly realizujeme, má především bývalá 
místostarostka Mgr.  Eva Březinová, sešli jsme 
se začátkem května společně s ní a ředitelkou 
Chvalského zámku Růženou Beránkovou na 
zámku k  prezentaci návrhu. Jsme přesvědče-
ni o  tom, že se na otevření Stodoly netěšíme 
pouze my, ale určitě i všichni občané Horních 
Počernic!

PROŽÍT JE VÍC, NEŽ JEN SLYŠET TEORII
Podporujeme praktickou výuku ve školách 
v Horních Počernicích a proto jsme se zapojili 

INFORMACE Z RADNICE:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORNÍ POČERNICE

ČERNÝ MOST

D11

D0
STAV BEZ ZKAPACITNĚNÍ D11 + 510
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Není nic lepšího, než dát energii, čas a nad-
šení tomu, aby se rozvíjel juniorský sport. 
O to více jsme v Horních Počernicích rádi za 
to, že už 11. ročník turnaje mladých fotba-
lových talentů All Stars Cup proběhl v červ-
nu opět u nás na Xaverově a v Ďolíčku Bo-
hemians ve Vršovicích.

Turnaj pořádá agentura All Stars Team spolu 
s Fotbalovou asociací České republiky, ve spo-
lupráci s  kluby SK Slavia Praha a  Bohemians 
Praha 1905, za podpory FAČR, Magistrátu 
hlavního města Prahy a Městských částí Praha 
10 a Praha 20. Přímo na xaverovském trávní-
ku ho spolu se zástupcem agentury All Stars 
Team Jiřím Valínem zahájila mexická konzulka 
Marbella Michel Arias a starostka MČ Praha 20 
Alena Štrobová.
Letos se v  Horních Počernicích představily 
velkokluby v čele s Paris Saint -Germain, Atléti-
kem Madrid či FC Porto, zámořské stálice CD 
Guadalajara a Avispa Fukuoka, ale i např. Alti-
nordu Izmir, FC Nitra nebo nováček z Pekingu 
Beijing FC. Tuzemské kluby zastoupil kom-
pletní pražský ligový čtyřlístek, dále Dynamo 
České Budějovice, Vysočina Jihlava, Fastav Zlín 
a 1. FC Slovácko.
Svátek juniorského fotbalového sportu dopa-
dl skvěle. Už potřetí za sebou prestižní turnaj 
vyhrála SK Slavia Praha, která ve finále porazila 
Paris Saint -Germaine.
V Horních Počernicích se už dnes těšíme na All 
Stars Cup 2020!

Lenka Bartáková, redaktorka

do projektu Hospodářské komory hl. m. Prahy 
„Polytechbus“. Do škol a školek přijíždí v rámci 
tohoto projektu speciálně vybavená dodáv-
ka a  děti si mohou pod vedením zkušených 
fachmanů vyzkoušet různá řemesla a  vlastní 
manuální dovednost. Poprvé k  nám tak „Po-
lytechbus“ zavítal počátkem června na Chval-
skou tvrz. Školáci a předškoláci měli možnost 
zkusit si základy malířské a  elektrikářské pro-
fese, zkusili i výrobu svíček. Děti i paní učitelky 
byly nadšené a  proto na podzim v  projektu 
budeme pokračovat, tentokrát s  jiným zamě-
řením - pro starší školáky.
Jsme rádi, že se k  nám na Chvalskou tvrz na 
„řemeslníky" ze škol a  školek přijel podívat 
i  Mgr.  Vít Šimral, radní hl. města Prahy pro 
oblast školství, sportu a  podpory podnikání, 
Mgr.  Lenka Němcová, ředitelka Odboru škol-
ství, mládeže a sportu MHMP, Roman Pommer, 

předseda představenstva Hospodářské komo-
ry hl. m. Prahy a ředitel Úřadu HKP Zdeněk Ko-
vář. Řeč byla samozřejmě i o další možné pod-
poře školství a sportu v Horních Počernicích.

VYUŽIJTE RADNIČNÍ ZAHRADU
K POSEZENÍ
Zahrada radnice (vchod z ulice Mezilesí) nabízí 
příjemný chládek a posezení ve stínu stromů. 
Zejména pro seniory a maminky s malými dět-
mi proto nabízíme její zázemí hlavně v období 
horkých letních dní. Zahrada bude otevřena 
celodenně a  uzavře se stejně jako se zavírají 
hřiště na území naší městské části.
Snažíme se pro vás zpříjemnit veřejný pro-
stor. Zástupci seniorů nás požádali. o  lavičku 
před budovou Místní veřejné knihovny Horní 
Počernice. Děkujeme proto Odboru místního 
hospodářství ÚMČ Praha 20 a jeho vedoucímu 

Jaroslavu Píšovi za promptní splnění přání na-
šich seniorů.

PÍTKA PRO DROBNÉ PTACTVO
Jsme si jisti tím, že i zdánlivá drobnost může 
pomoci přírodě. Těší nás, s jakým nadšením se 
vrhly děti z  našich školek do práce, která po-
může drobnému ptactvu lépe zvládat horké 
letní dny. Malá provizorní pítka v  zahradách 
hornopočernických školek už opečovávají 
budoucí milovníci přírody v MŠ Spojenců, MŠ 
Chodovická a v MŠ na Křovinově náměstí.

Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20 
usazuje a zajistí dodávku vody i do pítek v par-
cích – jako je např. u ZŠ Ratibořická nebo v par-
ku u divadla.
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ALL STARS CUP 2019

Na snímku s mexickou konzulkou Marbelle Michel Arias jsou starostka Alena Štrobová, místostarostka 
Daria Češpivová a radní Karla Polydorová
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Jsem velice ráda, že vás mohu informovat o za-
jímavých akcích, které v  Horních Počernicích 
pořádáme nebo je v nejbližší době plánujeme.

Setkání sousedů na radniční zahradě
Poprvé jsme pro vás otevřeli radniční zahradu 
a  moc nás potěšila veliká účast. Upekli jsme 
přes 200 buřtů, děti dostaly cukrovinky a džus, 
starší dámy si daly kávu s dortem, vystoupily 
mažoretky z DDM, bubnovalo se a naši skauti 
zajistili soutěže pro děti. Dobrovolný příspě-
vek od návštěvníků dostali počerničtí skauti 
jako podporu pro stavbu jejich nové klubovny.
Na podzim akci určitě zopakujeme. Děkujeme 
mnohokrát společnosti Lidl ČR za dodané špe-
káčky, firmě Ovocňák za džusy a žákům ze ZŠ 
Stoliňská za nádherně vyzdobenou zahradu. 
Velký dík patří i  Odboru místního hospodář-
ství ÚMČ Praha 20, který celou zahradu na akci 
připravil. Vážíme si toho, že podpořit nás přijel 
a skvělého harmonikáře přivezl místostarosta 
Prahy 9 Adam Vážanský.

Podpora sportu a spolků
Snažíme se finančně co nejvíce podpořit naše 
spolky a  myslíme i  na podporu seniorů. Do 
konce roku bychom chtěli zrekonstruovat po-
vrch hřiště u ZŠ Chodovická. Naší prioritou je 
zajistit dětem co nejlepší podmínky pro sport 
a další aktivity.

Sousedé pejskaři, máte se na co těšit!
Na podzim pro vás otevřeme psí hřiště. Bude-
te si zde moci se svými psími miláčky zacvičit 
na herních prvcích. O  slavnostním otevření 
hřiště včetně ukázek tréninků pejsků a soutěží 
s cenami, vás budeme včas informovat.

Budu ráda za každý váš námět a nápad na spo-
lečné akce, které bychom mohli v naší měst-
ské části upořádat. Pište prosím na e -mail: 
daria_cespivova@pocernice.cz nebo volejte na 
tel.: 602 735 172.

Přeji vám všem krásné a pohodové léto a všem 
našim školákům úžasné prázdniny.

Daria Češpivová, místostarostka

DRUHÁ ČISTÍRNA V ČERTOUSÍCH NEBUDE!
Jak občané Čertous dobře vědí, akutně hrozi-
lo, že v jejich sousedství vznikne nová - již dru-
há čistírna odpadních vod. Tato čistírna měla 
přitom vzniknout jen 200 metrů od té stáva-
jící. Nová čistírna již byla odsouhlasena Odbo-
rem ochrany životního prostředí magistrátu 
a dotčenými úřady státní správy jako součást 
projektu Bílý vrch. Místní by tak měli dvojitý 
zdroj zápachu a nepříjemností.

Rozhodla jsem se proto zkusit udělat ma-
ximum, abych tento vývoj a  výstavbu ještě 
zvrátila. A s velkou radostí mohu informovat, 
že se to podařilo. Absolvovaly jsme s paní sta-
rostkou Alenou Štrobovou mnoho náročných 
jednání na magistrátu (např.  u  radního Petra 
Hlubučka) či jednání s  Pražskou vodohospo-
dářskou společností. Přinesly jsme řadu do-
kladů a především trpělivě vysvětlovaly, co by 

druhá čistírna pro místní znamenala. Nakonec 
se nám podařilo úředníky přesvědčit, že stáva-
jící čistírna Čertousy má ještě volnou kapacitu, 
a že tato kapacita má být využita nikoliv pro 
záměry magistrátu ale právě pro projekt Bílý 
vrch. Naše snaha tedy byla úspěšná a  místní 
se nemusí bát výstavby druhé čističky v jejich 
sousedství, což je skvělá zpráva.

Karla Polydorová, radní

PODPORUJEME KOMUNITNÍ ŽIVOT A SPOLKOVÁ SETKÁVÁNÍ
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MČ PRAHA 20 - HORNÍ POČERNICE 
PRODÁVÁ TRAKTROR ZETOR 7211 
– R.V. 1987

MČ PRAHA 20 - HORNÍ POČERNICE 
PRODÁVÁ TRAKTOR ZETOR 7711 
– R.V. 1990

S pevně připojeným zařízením na sekání příkopů STP – C 136 
(výrobce silniční stroje Nová Paka) z roku 1995.

Dobrý stav. 

Cena za traktor včetně sekacího zařízení je 191 000 Kč 
vč. DPH.

Prodej nejvyšší nabídce, obálkovou metodou.

Nabídky zašlete v  zalepené obálce s  označením „ Nabídka 

Traktor Zetor – neotvírat“ doručte na adresu: Úřad MČ Praha 
20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 20.

Nabídky doručte nejpozději do 31. 7. 2019 do 16 hod. na po-

datelnu ÚMČ Praha 20, Jívanská 647, Praha 9 – Horní Počernice.

Nabídky došlé po tomto termínu budou vyřazeny.

Bližší informace Odbor místního hospodářství, Lipí 2642/4 
nebo tel. 271071690, kde je traktor k vidění.

Dobrý stav. 

Cena dle znaleckého posudku 168 000 Kč.

Prodej nejvyšší nabídce, obálkovou metodou.

Minimální cena je 168.000,- Kč vč. DPH 

Nabídky zašlete v  zalepené obálce s  označením „ Nabídka 
Traktor Zetor – neotvírat“ doručte na adresu: Úřad MČ Praha 
20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 20.

Nabídky doručte nejpozději do 31. 7. 2019 do 16 hod. na po-
datelnu ÚMČ Praha 20, Jívanská 647, Praha 9 – Horní Počernice.

Nabídky došlé po tomto termínu budou vyřazeny.

Bližší informace Odbor místního hospodářství, Lipí 2642/4 
nebo tel. 271071690, kde je traktor k vidění.

Často se nás ptáte na další osud očekávaného 
parku Houslový klíč v Jizbické ulici. Přinášíme 
proto souhrn posledních informací. Jak už víte, 
do dřívějšího zadávacího řízení byly uplatněny 
námitky jedním z uchazečů a věc řešil i Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže.
V únoru 2019 Rada MČ Praha 20 schválila 
opakované vyhlášení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku na stavební práce - „Park s 

přírodním dětským hřištěm – Jizbická". Jedná 
se o první etapu, v jejímž rámci se vybudují 
především stavební objekty – pěší komunika-
ce, opěrná zeď, oplocení, vodovodní přípojka 
včetně napojení pítek, veřejné osvětlení, vsa-
kovací průlehy a provedou se krajinářské a ve-
getační úpravy. 
Součástí první etapy ještě není dodávka a in-
stalace jednotlivých herních prvků. Předpo-

kládaný termín realizace zakázky je uveden 
v zadávací dokumentaci 7/2019 – 12/2019.  
Vzhledem k tomu, že lhůta plnění díla je jed-
ním z hodnotících kritérií, vzejde skutečný ter-
mín realizace z nabídky vítězného uchazeče, 
bude uveden ve smlouvě o dílo a samozřejmě 
vás s ním včas seznámíme.

Jiří Beneda, místostarosta

PARK S PŘÍRODNÍM DĚTSKÝM HŘIŠTĚM JIZBICKÁ
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ODBOR  MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

OPRAVENÁ STUDNA 
S PUMPOU

REKONSTRUKCE ZÁHONU PŘED KOMERČNÍ 
BANKOU 

REKONSTRUKCE PÍSKOVIŠTĚ

NOVÝ POVRCH KOMUNIKACE PŘED ZDRAVOTNÍM STŘEDISKEM

V měsíci květnu pracovníci Odboru místního 
hospodářství provedli výměnu poškozených 
skruží ve studni na hřbitově v Horních Počer-
nicích.  

Současně byla provedena rekonstrukce pum-
py, byla osazená nová pístnice s táhlem a sací 
koš. Původní železné potrubí bylo nahrazeno 
novým plastovým. Pro lepší přístup k pumpě 
byla odstraněna stará betonová nádrž a pro-
stor byl nově vydlážděn. 

V průběhu jarního období pracovníci Odboru 
místního hospodářství provedli rekonstrukci 
záhonu před Komerční bankou.
Tři původní kulovité proschlé višně byly na-
hrazeny novými javory, které byly doplněny  
o závlahové vaky. 

Původní pěkné velkokvěté růže byly zachová-
ny. Nově byly vysazeny do záhonu trvalky, kte-
ré budou postupně kvést během celé sezony.  
Celá výsadba byla zakůrována pro udržení 
větší vlhkosti.  

V rámci výměny písku na obecních pískoviš-
tích, pracovníci Odboru místního hospodář-
ství provedli velkou opravu pískoviště u lékár-
ny ve Lhotské ulici.

Současně zde byla osazena nová ochranná 
plachta a proveden nový povrch okolí písko-
viště.

Odbor místního hospodářství realizoval celkovou opravu komunikace mezi zdravotním střediskem a lékárnou Lhotská. 

Jaroslav Píša,  Odbor místního hospodářství
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Klub seniorů HP,
MO STP, MO SPCCH

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V ČERVENCI A SRPNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

Vzpomínka na 100. výročí 
narození tatínka Miroslava 
a maminky Boženy Davidových. 

Dcera Miroslava Kalinová 
s rodinou

Dne 20. srpna 2019 uplyne 5 smutných 
let, co nás navždy opustil pan Jaroslav 
Ringl.  S láskou vzpomíná manželka 
a synové. 

Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi.

V červnu uplynuly čtyři roky od úmrtí 
naší maminky, babičky, manželky paní 
Jitky Novotné.

Za tichou vzpomínku děkuje dcera 

Petra s rodinou

GRATULACE
Dne 2. června oslavil pan Pavel 
Barcal významné životní jubileum.

Za všechny členy klubu seniorů 
ještě jednou přejeme vše nejlepší!

Pavle, děkujeme za Tvoji obětavou 
a přínosnou práci pro klub. 
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HORNOPOČERNICKÉ SENIORKY 
ZVÍTĚZILY  V SOUTĚŽI "ŠIKOVNÉ RUCE 
NAŠICH SENIORŮ"!
Velká gratulace míří do Klubu se-
niorů SKP HoPo, který vede paní  
Jaroslava Doušová. Dámy, které 
milují ruční tvorbu a na svých 
setkáních vytvářejí překrásná 
díla, opět potvrdily, že jsou nej-
lepší. 
Dokázaly totiž znovu zaujmout 
svými pracemi a zvítězily ve 
20. ročníku celostátní výstavy 
Šikovné ruce našich seniorů 
v Lysé nad Labem.

Velice jim gratulujeme a těšíme se na další rukodělnou tvorbu Klubu 
seniorů SKP HoPo.

Radní MČ Praha 20

Hampejs Karel
Schovanec Karel
Hejnová Mária
Kludská Anna
Jiroutová Alžběta
Grublová Helena
Doušová Anna
Ekrt Zdeněk
Habrun Jaroslav
Nedvědová Božena
Palugyaiová Ema
Šlechta Lubomír
Hýžďalová Hana
Kožíšek Miloslav

Šrubař Jiří
Kunstová Božena
Matušů Antonín
Kožíšková Milada
Rais Josef
Dvořáková Jaroslava
Hussar Pavel
Kristenová Hana
Šonka František
Budský Zdeněk
Killer Jindřich
Králíčková Zdeňka
Mertlová  Jaroslava
Mirtlová Miluše

Moravcová Květoslava
Műllerová Libuše
Raisová Milena
Čtvrtníčková Milada
Liška Jan
Lišková Eva
Navrátilová Karolína
Riegert Vladimír
Šerý Josef
Veverka Stanislav
Zemánková Mária
Kleinbergová Viera
Šimáňová Máří Magdalena
Fabiánek Miroslav

Kabourková Jaroslava
Koubová Emilie
Nováková Miloslava
Novotný Zdeněk
Poustková Vlasta
Příbrská Blanka
Červenková Věnceslava
Drbohlav Miloslav
Hubený Ladislav
Kleinberg Bohumil
Toman Karel
Borková Marcela
Boubelík František
Fryš Jiří

Fryšová Jana
Hromádka Bohumil
Jakl Lubomír
Johnová Bohumila
Kouba Jiří
Rukavičková Marie
Staňková Hana
Tichá Ludislava
Záruba Václav

Tuček Zdeněk
Volkeová Ludmila
Siváková Julie
Kazimour  Jindřich
Havelková Marie
Kopáčová Bohumila
Urchsová Hanna
Housková Naděžda
Křížek Jiří
Ryjantová Zdenka

Štěpánek Bohuslav
Šlechtová Alena
Bečvářová Helena
Libicherová Helena
Sokol Josef
Žáčková Růžena
Hlaváčková Luďka
Hurtová Věroslava
Minarčiková Jaroslava
Straková Božena

Kejlová Věra
Tomáš Štefan
Valíček Julius
Vinšová Věra
Novák Mirek
Schovancová Hana
Volianská  Eva
Cochlárová Marie
Hubená Marie
Jindrová Alena

Košinová Dagmar
Kulhavá Miroslava
Tvrdková Marie
Zápotocký Rudolf
Böhm Miroslav
Krausová Helena
Rychtaříková Alexandra
Sýkorová Božena
Urbánková Věra
Černá Zdeňka

Kotrbatá Eva
Léblová Věra
Prošek Jan
Ryšavá Danuše
Smetana František
Vacek Otto
Vojáček Jaroslav
Wagner Antonín
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ROZKAZ ZNĚL JASNĚ: POSEKAT!
Vážení a milí spoluobčané,
úvodem přináším dobrou zprávu od paní 
ředitelky Uhrové z  MŠ Chodovická ohledně 
kapacity jeslové třídy, o čemž jsem psal v mi-
nulém čísle Zpravodaje. Z  celkového počtu 
zájemců 34 dětí bude přijato 31. Vyhověno 
většině zájemců mohlo být z  toho důvodu, 
že došlo k otevření druhé jeslové třídy.
A nyní k titulku příspěvku. Během poslední-
ho květnového víkendu došlo k  masivnímu 
sekání veřejných prostranství. Sekalo se na 
zelených pásech, parcích a záhonech. A to až 
na hlínu. V současné době, kdy řešíme nedo-
statek podzemní vody, deficit srážek na ce-
lém území České republiky a úbytek hmyzu, 
je toto špatné řešení.
Je nutné přehodnotit původní zvyk sekat 
trávníky na co nejnižší výšku, což při násled-
ném suchu vede k  úhynu travních porostů. 
Výjimkou by měla být dětská hřiště, napří-
klad kvůli obavě z klíšťat.
Hl. m. Praha k  údržbě zeleně dokonce při-

pravilo speciální metodický pokyn. Po upo-
zornění na chatu s paní starostkou k tomuto 
opatření přistoupila i naše MČ. Postupně tedy 
města a obce odstupují od trendu tzv. „ang-
lických trávníků“ na přirozenější a především 
vodu lépe zadržující městské louky. Pokud 
se k  tomuto trendu přidají i  naši zahrádkáři 
a  majitelé velkých travních ploch, bude to 
správná cesta. Například naši zahradu máme 
zčásti posekanou a zčásti necháváme vysaze-
nou louku růst vlastním životem. Samozřej-
mostí jsou u nás pítka pro ptáky a čmelín.
Další nutností pro ochlazení v  letních mě-
sících je výsadba stromů. Víte, že stromy 
neposkytují pouze stín, ale zároveň dokáží 
ochladit města až o 5,5 %? Každý z nás si jis-
tě vybaví rozdíl mezi rozpálenými parkovišti 
bez stromů a příjemnými místy ve stínu stro-
mů v  zeleni, ideálně s  jezírkem nebo fontá-
nou. Naše MČ by tedy měla přistoupit také 
k výsadbě nových stromů, i když je s tím sa-
mozřejmě spojená následná péče a údržba.

Čekají nás letní extrémně 
horké a  především suché 
měsíce. Je třeba být při-
praven již nyní. Myslím, 
že omezení sekání trávy 
veřejných prostranství je 
základ. Horní Počernice by 
měly mít koncepci na su-
ché léto. Nápad vedení na 
umístnění pítek pro ptáky do parků je skvělý, 
ale chce to víc!
Doporučuji vedení například zajímavé 
a především odborné články na téma sucha 
a  změn klimatu agrárního analytika Petra 
Havla, zabývajícího se zemědělstvím a život-
ním prostředím.
Přeji vám krásné léto a dovolenou plnou ne-
zapomenutelných zážitků.

Petr Růžička, váš zastupitel
Šance pro Počernice

Petr_Ruzicka@pocernice.cz

Vážení a milí spoluobčané,
děkujeme všem, kteří se zúčastnili voleb do 
EU parlamentu. Co nás moc potěšilo, byla 
statistická zpráva, že v  Horních Počernicích 
získala ODS největší podporu. Ještě jednou 
moc děkujeme a  vážíme si zodpovědnosti 
našich voličů za účast a věříme, že naši zvo-
lení evropští poslanci budou udržovat vyrov-
naný vztah mezi EU a naší republikou.
A nyní krátkou informaci k Hornopočernické-
mu zpravodaji a našemu rozhodnutí, že do něj 
nebudeme psát naše příspěvky. Nechceme 
se vůbec vyhýbat palčivým problémům naší 
MČ tím, že se k  nim nebudeme vyjadřovat. 
Ale tím, že se Zpravodaj stal v posledních le-

tech mediálním nástrojem naší rady a kde se 
jednotliví zastupitelé navzájem obviňují kdo 
co uděl správně a kdo ne a přitom se vše děje 
na osobních nevraživostech, nechceme se 
těchto půtek účastnit. Je to totiž pod úroveň 
voleného zastupitele, který se má snažit pro 
MČ prosazovat a vytvářet takové podmínky, 
za které se nemusí stydět. Bohužel musíme 
konstatovat, že se za poslední dvě volební 
období až do současnosti pro naší MČ moc 
neudělalo. Dopravní problémy, chybějící kry-
tá sportoviště, bydlení, hluk to nás všechny 
trápí a moc dobře si uvědomujeme, že to vše 
se nedá vyřešit v krátké době. Je důležité se 
na tom domluvit v  rámci celého zastupitel-

stva a  ne si neustále dá-
vat najevo kdo je koaliční 
a  kdo opoziční zastupitel. 
Z  tohoto důvodu jsme do 
Zpravodaje nechtěli psát. 
Na naši práci zastupitelů 
v  žádném případě nere-
zignujeme a rádi podpoří-
me dobrou věc, bez ohledu, kdo jí navrhne. 
Věříme, že se pravidla a poměry v Hornopo-
černickém zpravodaji změní ve smysluplnější 
uvádění informací o dění v naší MČ.
Přejeme všem pěkné léto

Zastupitelé ODS a NHP

POD ZÁŠTITOU PIRÁTŮ SE TRANSPARENTNĚ UTAJUJE
Nová doba, bylo konstatováno v  jednom 
slavném českém filmu. Tato „nová doba“ do-
razila už i do Horních Počernic.
Od loňského roku zastupitelský klub Šance 
pro Počernice opakovaně žádá zveřejnění 
koaliční smlouvy. To nám bylo s  ironií bla-
hosklonně slibováno při každém jednání 
zastupitelstva. Text této smlouvy jsme si však 
nakonec mohli prohlédnout až při jejím vy-
povězení ze strany sdružení Počernice jinak.
Nový trend číslo jedna – smlouvy se nezve-
řejňují ani nedodržují.
Informace získáváme pomocí zákona, jinak 
je „doporučeno“ je opozičním zastupitelům 
neposkytovat. Píšeme tedy žádosti a mnoh-
dy dostáváme odpovědi, že na požadované 
informace nemáme nárok. Odměny ředite-
lů jsou vypláceny z  rozpočtu městské části. 
Proč je nám tedy odmítána možnost se s výší 
těchto odměn seznámit? Jsou tyto odměny 
určovány opravdu podle zásluh nebo podle 
oblíbenosti? Nový trend číslo dvě – informaci 
neposkytneme, aby se v tom nikdo nešťoural.
Ale opravdovou třešinkou na dortu byla od-
pověď na žádost o poskytnutí kopie sponzor-
ské smlouvy na tisk zpravodaje.
Citace: "k vaší žádosti sdělujeme, že tisk HPZ je 
v současné době řešen inominátním smluvním 
vztahem, který městská část uzavřela ústně".
Přiznám se, že nejdříve jsem si musela vyhle-

dat termín inominátní, jelikož jsem se s tako-
vým typem smlouvy nikdy nesetkala. Inomi-
nátní znamená nepojmenovaná.
Tato smlouva není v  zápise z  jednání rady, 
je uzavřena ústně. Kdo tedy tuto smlouvu 
uzavíral? Proč nebyla projednána v radě? Co 
se stane, když se partner rozhodne a  ústní 
smlouvu ústně vypoví? Přestaneme tisknout 
zpravodaj nebo budeme narychlo a  draze 
shánět jinou tiskárnu? Kde jsou záruky?
Je to v pořádku z účetního hlediska? Sponzor 
poskytne dar ve výši 800 tisíc korun a nepo-
třebuje smlouvu do účetnictví?
Městská část je povinna zveřejňovat všechny 
smlouvy nad 50 tisíc v registru a tato smlou-
va, protože je ústně uzavřená, není ani zveřej-
něna a nikdo nezná její detaily.
Dokonce i tehdy, byl -li by tento způsob uza-
vírání smluv právně v pořádku, jedná se po-
stup nanejvýš nestandardní. Dovedu si před-
stavit, kolik museli příslušní činitelé městské 
části vynaložit úsilí, aby pro svůj obskurní 
byznys nalezli odpovídající právní krytí. Insti-
tut inominátní smlouvy sice naše právo zná, 
ale je naprosto nepřijatelné, aby takováto 
smlouva, a to v ústní podobě (s ohledem na 
výši částky) byla využívána tam, kde smluv-
ní stranou je městská část, tedy tam, kde se 
jedná o  veřejné peníze. Jaká špinavost se 
asi musí v  tomto vztahu skrývat, když ve-

dení městské části stojí 
za to hledat takto bizarní 
a neobvyklé nástroje? Ten-
to postup je arogantním, 
papalášským výsměchem místní věrchušky 
svým občanům i těm členům zastupitelstva, 
kteří s ní nesdílejí její okupaci radnice. Mě sa-
motnou by, při dlouhodobých zkušenostech 
s komunální politikou, nenapadlo, že je to vů-
bec možné. Obzvláště pikantní pak je, že se 
to děje pod krytím strany, která svůj volební 
úspěch postavila na transparentnosti, čistotě 
a podobných frázích
Podporovat obec je jistě záslužná činnost, ze-
jména v oblasti podpory dětí, seniorů, sportu 
nebo životního prostředí. Ale i dary by měly 
mít své zákonitosti a pravidla, zejména ve ve-
řejné správě.
Je -li tento postup součástí onoho proklamo-
vaného nového stylu, obávám se, že se v Hor-
ních Počernicích v  tomto volebním období 
dočkáme věcí, nad nimiž nám bude přechá-
zet zrak. Možná dojde i na žaludek.

Hana Moravcová,
zastupitelka Šance pro Počernice
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NEGATIVNÍ VLIVY Z DÁLNIC 
Na zasedání Zastupitelstva hlavního města 
Prahy, konaného 23. května v budově ma-
gistrátu na Mariánském náměstí, svolala 
Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu 
občanský protest proti plánovanému dálnič-
nímu průtahu Prahou. Ten je naplánován tak, 
že ještě navýší provoz mezi Horními Počerni-
cemi a Černým Mostem. Zúčastnil jsem se za 
Počernice JINAK společně s dalšími občany 
takto pojatého upozornění novým zastupi-
telům HMP především proto, aby zazněly i 
jiné argumenty, než kterými jsme stále uklid-
ňováni. SOKP se má vystavět do budoucna 
na celá desetiletí, jistě tuto stavbu nebude 
nikdo vbrzku přebudovávat. Jednoho dne se 
stane spojnicí mezi devíti dostavěnými dálni-
cemi, které se v Praze sejdou, a toto pak bude 
jejich propojka.

S kolegou Čápem jsme si celé situace velice 
dobře vědomi, a i proto jsme už před volba-
mi hledali právní možnosti ochrany před ne-
gativními vlivy. Doufali jsme po volbách, že 
diskuse na toto téma bude i nadále jedním 
z témat na špici zájmu nového vedení. Téma 
znovu otevřeme a zkusíme navrhnout kon-
krétní řešení, jak v co největší míře zabránit 
negativním vlivům z dostavby SOKP – ať už 

v jakékoli variantě. Jistě tušíte, kam tím vším 
mířím – článek v minulém HPZ od Jany Maty-
sové mi hovoří z duše a příjemně mě překva-
pilo, co je naplánováno v okolí Hamburku. 
Od dob Říše římské se k nám šíří pokrok ze 
západu, akorát mu to někdy strašně trvá. Ale 
buďme optimisty, všechny vize z článku ne-
musejí být jen překrásným snem. Osobně za-
čnu tím, že budu iniciovat, aby úřad prováděl 
na vlastní náklady měření hluku a prachu v 
lokalitách, kde je podezření na překračování 
limitů. V případě jejich překročení budu trvat 
na neodkladném přijetí dočasných opatření 
a podniknutí konkrétních právních kroků. 
Prověřím také možnosti pořízení vlastní mě-
řicí stanice.

Poděkování Ing. Zuzaně Charvátové 
Rád bych těmito řádky poděkoval za prá-
ci pro městskou část architektce Zuzaně 
Charvátové, která zdarma a bez nároku na 
honorář pracovala od ledna 2019 pro Horní 
Počernice jako předsedkyně Komise výstav-
by a územního rozvoje RMČ Praha 20. Ze své 
funkce byla odvolána ve čtvrtek 6. června. 
Radní, kteří ji odvolali, neměli ani tu elemen-
tární slušnost s paní Charvátovou před jejím 
odvoláním hovořit a její odvolání zdůvodnit. 

O svém odvolání se na-
víc dozvěděla s týdenním 
zpožděním. 

2. Fórum Počernice JINAK 
Děkuji všem, kteří ve čtvr-
tek 13. června dorazili do 
Tenis Clubu na naše druhé 
fórum. Rádi jsme se dozvě-
děli nové podněty a informace pro naši práci. 
Děkujeme také za slova pozitivní i negativní 
kritiky a těšíme se na další setkání po letních 
prázdninách. 

Přeji vám krásné léto!

Vladimír Hošek, 
zastupitel Počernice JINAK
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Zdravá městská část Horní Počernice
Aktuální informace získáte na internetových stránkách www.zdravehornipocernice.cz 
nebo na hlavní stránce www.pocernice.cz kliknutím na velké kreslené logo pod kalendářem akcí.

ŠKOLÁCI MOHOU BEZPEČNĚ VYRAZIT NA PRÁZDNINY

RODINÁM BEZ DOMOVA POMÁHAJÍ UŽ 20 LET

V horkých červnových dnech se v prostorách 
Základní školy Stoliňská uskutečnila akce 
s  názvem „S  kolem bezpečně na prázdniny“. 
Po dobu dvou dnů soutěžili čtvrťáci a  páťáci 
počernických základních škol (Stoliňská, Cho-
dovická, Ratibořická) v  několika disciplínách. 
Vyzkoušeli si pravidla silničního provozu na 
dopravním hřišti s dohledem Policie ČR, jízdu 
zručnosti s  městskou policií, lekci zdravově-
dy s  Červeným křížem a  na závěr testování  
s BESIPem.

Ocenění výhercům i  všem zúčastněným pře-
dala paní starostka Mgr. Alena Štrobová.
Velké poděkování patří všem, kteří se na akci 
podíleli, zaměstnancům školní jídelny za úžas-
né občerstvení pro naše sportovce a panu ře-
diteli PhDr. Martinu Březinovi za skvělou spo-
lupráci.
Krásné prázdniny a hlavně bez nehod!

Veronika Jáně, koordinátorka akce

Azylový dům SKP HOPO slaví letos kulaté 
výročí, jaké oslavy plánujete při této příle-
žitosti?
Letos nám je už 20  let, a  to je zkrátka velký 
důvod k  oslavě! Rádi bychom touto cestou 
pozvali všechny Počernické na oslavu našich 
narozenin do nově zrekonstruovaného pod-
zámčí azylového domu. Akce se koná 21.  září 
od 16.00  hodin a  účastníci se mohou těšit na 
vystoupení mnoha hudebních skupin.

Co je u vás nového?
Asi pro některé není žádnou novinkou, že 
v současné době rekonstruujeme jednu z bu-
dov našeho rozlehlého areálu a  těšíme se, že 
v  dohledné době přivítáme matky s  dětmi 
v nových pokojích azylového domu.
Ovšem důvodem k  návštěvě našeho středis-
ka nemusí být jen konání některých akcí. Zoo 
koutek, který vznikl v  areálu azylového domu 
v minulém roce, postupně doplňujeme o další 
druhy zvířat. Kromě ovcí domácích a kamerun-
ských se k nám přistěhovaly různobarevné slíp-
ky a do konce roku bychom rádi rozšířili koutek 
o ptactvo a další drobné domácí zvířectvo.

Domácí zvířata jsou jistě každodenním lá-
kadlem pro malé i velké, které další aktivity 
děti v azylovém domě mají?
V  azylovém domě nabízíme velké množství 
prospěšných volnočasových aktivit. Každý pá-
tek probíhá výuka angličtiny s  rodilým mluv-
čím. Kromě základů anglického jazyka se zde 
děti učí komunikovat, koncentrovat se a praco-
vat ve skupině. Na angličtinu navazuje projekt 
„Z azylu do pohádky“. Dobrovolníci chodí pra-
videlně číst pohádky dětem a tím rozvíjí jejich 
fantazii a  vztah k  literatuře. Děti v  azylovém 
domě jsou pravidelně doučovány a  podporo-
vány v řádné školní docházce.

Jak vám můžeme pomoci?
V naplňování našich mnohdy nesnadných cílů 
se nám daří díky dlouhodobé podpoře vedení 
radnice a  mnoha individuálních a  firemních 
dárců z Horních Počernic a okolí. Každá pomoc, 
ať už je jakkoliv velká, je pro nás důležitá. Po-
kud se lidem líbí to, co děláme, mohou se stát 
členy Klubu přátel SKP HOPO a stát se tak pra-
videlným podporovatelem naší služby. Více in-
formací o formách podpory je možné nalézt na 
našich webových stránkách: www.skphopo.cz.

Gabriely Selinger 
se ptala radní Jana Hájková

Jana Hájková a Gabriela Selinger spolu s Míšou 
Dolinovou v rámci projektu Z azylu do pohádky
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FORMANI LETOS ZAZÁŘILI REKORDNÍ NÁVŠTĚVNOSTÍ I SKVĚLOU ZÁBAVOU
Víte, kde v Počernicích můžete strávit den jako 
v  newyorském Central Parku? Na květnových 
Formanských slavnostech v  zahradě Azylo-
vého domu SKP HOPO to skvělými zážitky 
jen kypělo. Někteří návštěvníci dokonce přišli 
vybavení piknikovými dekami, které si roz-
prostřeli v  blízkosti pódia, a  pěkně v  pohodlí 
se nechali unášet příjemnou hudbou. Umělci 
ZUŠ  – dechový orchestr a  BigBand, byli jako 
vždy perfektní, svému renomé dostál úspěš-

ný dětský sbor Paleček pod vedením Šárky 
Mistrové i oblíbená kapela GIPSY ROMA, která 
celou akci zakončila. Opékaly se buřty, svači-
ly dobroty z domácí kuchyně restaurace Jíme 
Ještě Lépe, prolézaly prolézačky, paličkovaly 
krajky i kovaly hřebíky. Od řezbářů si návštěv-
níci odnesli vlastnoručně vyřezané misky, děti 
zase spoustu cen ze soutěží a výtvorů z dílni-
ček MUMRAJe, Seniorek pod Střediskem SKP 
HOPO i Azylového domu SKP HOPO. Pátý roč-

ník slavností se prostě povedl. A  byl rekodní 
i  co do počtu příchozích a  daru pro Azylový 
dům. Přes 300 návštěvníků si zakoupilo pou-
kázky na občerstvení v  hodnotě o  polovinu 
větší než loni, celkem to bylo 14 268 Kč. Všem, 
kdo přispěli, děkujeme a těšíme se zase za rok.

Petra Prokůpková,
koordinátorka akce
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Z Hornopočernického zpravodaje číslo 4/2019 
jsme se dozvěděli o  změnách tras autobusů 
v naší městské části od radního pana Muchy.
Z  této informace jsem zjistil, že má dojít ke 
změně trasy autobusu 224 a zavedení nového 
autobusu 204.
Ani jeden z  těchto dvou autobusů nebude 
obsluhovat zastávku Krahulčí. Návrh ROPIDu 
jde proti obsahu petice, kde občané požado-
vali, aby trasa autobusu 224 byla vedena ze 
zastávky Libošovická přes zastávku Krahulčí 

a Svépravice do zastávky Ratibořická a Nádra-
ží Horní Počernice. Petici bylo vyhověno a ke 
spokojenosti občanů této části Horních Po-
černic (ulice Božanovská, Spojenců, Krahulčí, 
Březovická, Machovská, Meziluží, Na Chval-
ce atd.) funguje dosud.
Občané uvedené části využívají této linky 
k jízdám na nádraží ČD, na městský úřad a do 
ZŠ Spojenců, obráceně pak do nákupního 
centra Globus, do polikliniky Kyje, k  metru B 
Černý Most apod.

Připravovaným opatřením ROPIDu dotčení 
občané toto spojení ztratí.
Co tomu říkáte, občané dotčených ulic? Co 
tomu říká MěÚ Horní Počernice? Stačí jen 
málo: buď BUS 224 místo Vysokovské vést 
přes Krahulčí a  Svépravice a  nebo BUS 204 
vést ze Svépravic přes Krahulčí do Vysokovské. 
A to je pro ROPID asi neřešitelná situace, kte-
rou nelze zdůvodňovat finanční náročností.

Jaroslav Doleček, občan

13. 6. byl svátek sv. Antonína Paduánského, 
kterému je zasvěcena kaplička ve Svépravi-
cích, proto se v sobotu 15. 6. 2019 konala pouť 
k této kapličce. Připutovalo okolo 40 poutníků 
ze Svépravic, Chval, Horních Počernic, Černé-
ho Mostu a z Prahy 1. Mše svatá byla obětova-
ná za celé Svépravice.  Páter Dr. Vojtěch Eliáš, 
administrátor farnosti a metropolitní kanov-
ník na závěr požehnal nejen všem přítomným, 
ale požehnání vyprošoval i pro všechny oby-
vatele Svépravic.
Kaplička je celoročně otevřena každý den od 
11.00 do 19.00 hod.

Jana Sedláková,
farnost sv. Ludmily ve Chvalech

V minulém roce došlo k poměrně rozsáhlému 
kácení, ale dosazeno nebylo skoro nic. Chápu, 
že napadené a nebezpečné stromy je nutno 
kácet, ale proč se na jaře nesázelo? Navíc spe-
ciálně v době, kdy se hovoří o suchu, stoupají-
cích teplotách a MZE i magistrát těmto zales-
ňovacím aktivitám hojně přejí, jakož i různé 
dotace na osazování stromy.
Obce vysazují celé lesy a aleje, aby chránily 
nejen obyvatele před vedrem, ale též své pod-
zemní vody a zapojují i místní, např. v Líbezni-
cích sázeli lidé alej a v Zelenči též.
Situaci jsem konzultovala též s RNDr. Klemen-
sovou ze sdružení Arnika, která tvrdí, že strom 
je potřeba nejen dosadit v místě, kde vznikla 
ekologická újma, ale je obvyklé za každý po-
kácený sázet nejméně stromy tři. Navíc je nut-
no o stromy pečovat a zalévat je.
V okolí vznikají lesy a sady (Satalice – nový les 
Arborka), Černý Most (rozsáhlý ovocný sad), u 
nás, u nás je problém dosadit i vykácené stro-
my, navíc tu díky vyzařování hal vzniká i sráž-
kový stín, kdy tepelný sloup mraky odežene 

a srážky spadnou většinou všude kolem, ale 
u nás ne. Jistou naději skýtá výsadba v rámci 
Lesů hl. m. Prahy kolem Biologického rybníka, 
ale to nestačí. 
Tato nepříznivá situace by se mohla projevit 
i ve vyschnutí studní občanů. Jen v loňském 
roce registrovalo tuto nemilou potíž s nízkou 
nebo zcela zmizelou hladinou vody víc než 
60 % chatařů v ČR. Bohužel, ani slušné květ-
nové deště nepomohly k úpravě hlubokého 
deficitu podzemních vod, podařilo se pouze 
dostat do pořádku půdní vláhu, ale ne pod-
zemní vody. V dubnu v okolních obcích kolem 
Říčan byl dokonce omezen příděl pitné vody 
občanům na určité hodiny a silně poklesla i 
naplněnost přehradních nádrží. Jako jedno z 
nejúčinnějších opatření nejen na redukci hor-
ka v ulicích je právě výsadba stromů. 
Prosím také úředníky z místního Odboru ži-
votního prostředí, OHM i komise životního 
prostředí, aby se angažovali též na sociálních 
sítích a komunikovali s občany. Některé obce 
mají v rámci správy zeleně vlastní fb stránku, 

kde píší, co se vysazuje, dělají ankety, veřejné 
soutěže o podobu parků a výsadby aj.

Dana Bočková, občanka

ROPID NEMÁ ZÁJEM O ZASTÁVKU KRAHULČÍ

POUŤ KE SV. ANTONÍNU

PODĚKOVÁNÍ

KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ

Zdravotní středisko,s. r. o. ve Lhotské ulici dě-
kuje všem, kteří se podíleli na zajištění a pro-
vedení opravy  povrchu vozovky  před vcho-
dem do naší budovy. Ocenili jsme rychlou 

akci, která minimálně zatížila provoz našich 
ordinací.  
Děkujeme, že nyní bude cesta k lékařům a do 
lékárny  snazší a bezpečnější.

Jednatelé  MUDr. Zdeňka Geráková, 
MUDr. Jana Švandová, Ing. Vratislav Siegler

Mapa pražského vedra – sálání průmyslové zóny 
HP je patrné
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Klára Smolíková je spisovatelka z  Horních 
Počernic. Ve svých knížkách pro děti se sna-
ží podávat historii zábavnou a  zajímavou 
formou. Co jí k tomu vedlo? Kde čerpá inspi-
raci? To si můžete přečíst v  našem společ-
ném rozhovoru.

Kdy jste úplně poprvé něco napsala?
Spisovatelkou jsem v  dětství být nechtěla, 
přestože jsem byla vášnivou čtenářkou. Zato 
jsem prohlašovala, že by mě bavilo knihy ilust-
rovat. Od střední školy jsem publikovala články 
a  během vysokoškolských studií jsem začala 
přispívat do dětských časopisů pohádkami, ko-
miksy a hravými rubrikami.

Většina Vašich knížek je určena dětem, ale 
zároveň poučují o  historii. Proč tahle kom-
binace?
Jestliže chceme něčemu rozumět, je dobré se 
podívat, kde má daný fenomén začátek. Po-
hled do historie nám pomáhá uchopit součas-
nost. V  dnešní době třeba dětem říkáme, jak 
jsou knížky a čtení důležité. A ony se ptají proč. 
Odpověď můžeme hledat v historii. Lidé kvůli 
knihám riskovali život, pašovali je a  ukrývali. 
Vlastnit knížku nebo umět číst znamenalo vždy 
obrovskou výhodu. Příběh knihy nám umožňu-
je porozumět jejímu významu a přínosu. Tak to 
funguje i u dalších témat. Teď však třeba píšu 
do Mateřídoušky na pokračování fantasy pří-
běh o začarovaném hvozdu a zařekla jsem se, 
že tento text nebude ani poučný ani historicky 
zaměřený.

Kde čerpáte inspiraci?
Jako většina autorů dětské literatury jsem za-
čala psát pro vlastní děti. U  mě to ještě bylo 
spojeno s  mým prvním manželem, který je 
ilustrátor. Já jsem psala, on kreslil, takže jsme 
se dobře doplňovali. Když moje děti vyrost-
ly, říkala jsem si, že je čas zaměřit se na starší 
čtenáře. Napsala jsem knihu H.U.S. pro náctile-
té nebo s  Jiřím W. Procházkou detektivku pro 
dospělé. Jenže potom jsem odešla na volnou 
nohu a knihovny a školy u mě začaly poptávat 
besedy. V současné době jsou pro mě inspirací 
děti, které potkávám na čtenářských worksho-
pech. Zároveň je toto publikum skvělou zpět-
nou vazbou.

V jakých školách máte besedy?
Většinou mě oslovují knihovníci, tedy spíš kni-
hovnice, a to od Aše po Jablunkov. Knihovna se 
následně domluví se školou a  pozve vybrané 
třídy. Třeba zde v  Horních Počernicích získala 
městská část grant na čtenářskou gramotnost, 
takže bylo možné uspořádat velkolepou akci, 
při které jsem postupně spolu s Jiřím W. Pro-
cházkou s  programy navštívila všechny třídy 
prvního stupně ve všech místních školách plus 
předškoláky v  mateřinkách. To se mi ještě ni-
kdy nestalo. Mé čtenářské workshopy si kladou 
za cíl hlavně podpořit děti ve čtení a namoti-
vovat je k  zájmu o  knihy. Pokud je nezaujaly 
moje knížky, ale odnesou si informaci, že čtení 
je fajn, jsem naprosto spokojená.

Jak děti na školách v  Horních Počernicích 
reagovaly?
Velmi dobře. Pražské školy jsou obecně velmi 
příjemné, neboť se potkáváte s  energickými, 
komunikativními a motivovanými žáky. Progra-
my s místními školáky byly veselé a živé. Často 
si děti přinesly vlastní knížky na podpis nebo 
si po besedě nějakou knížku koupily a odnesly 
si ji s  podpisem a  věnováním. Pro rozvoj čte-
nářství je důležité mít přístup k zajímavým ti-
tulům, budovat si vlastní knihovničku, ale také 
moci využívat dobře vybavenou školní a veřej-
nou knihovnu. Od učitelů jsem v tomto směru 
cítila velkou podporu.

Plánujete někdy v  budoucnu napsat knihu 
pouze pro dospělé?
Asi ano. Jsem zvyklá pro dospělé zpracovávat 
spíše odborná a  popularizační témata. Z  be-
letrie pro dospělé jsem zatím publikovala se 
spoluautorem Jiřím W. Procházkou jenom 
detektivku Mrtvá šelma. Dětskou knihu píšu 
podstatně kratší dobu, navíc úzce spolupracuji 
s  ilustrátorem, protože dětská knížka bez ilu-
strací nemá smysl. Spoustu věcí si odložím do 
obrázků, nemusím je popisovat, vím, že budou 
představeny vizuálně. Když vyšla Mrtvá šelma, 
s Jirkou jsme plánovali, že do roka dokončíme 
druhý díl, ale už uplynuly 4  roky, a  ještě jsme 
ho nedopsali. Takže minimálně tuhle knihu do-
psat musím.

Pracujete teď na nějaké knize?
Dokončuji knihu se svým synem, který je heb-
raista, knížku o historii Židů. Rozhodli jsme se, 
že dětského čtenáře provedeme deseti století-

mi židovské kultury na našem území. Skončí-
me v 19. století, protože zmapované je jen to 
nešťastné 20. století. Také nechceme, aby náš 
příběh skončil špatně. Do konce roku by měl 
vyjít rozšířený první díl ze série Knihožrouti 
nebo zmiňovaná dětská fantasy.

Pomáháte nějak s  ilustracemi? Máte třeba 
nějakou představu o tom, jak by mohly vy-
padat, nebo vše necháváte na ilustrátorovi?
Protože jsem začala psát v  úzké spolupráci 
s  mým bývalým mužem Honzou Smolíkem, 
uvědomuji si, jak vyznění textu obrázky ovliv-
ní. S  výtvarníkem býváme v  úzkém kontaktu, 
předepisuji, co bych si na ilustracích předsta-
vovala, nebo připravuji ilustrátorovi podklady.

Jaká vaše kniha je nejúspěšnější?
Určitě Vynálezce Alva. Knížka vyšla třikrát 
a jednou v obrovském nákladu, kdy si ji zákaz-
níci mohli pořídit se slevou za nasbírané body 
v  jednom obchodním řetězci. Dvou dotisků 
se dočkal i  titul Husité. Pro Husitské muzeum 
jsem vymyslela komiksy a návštěvníkům se tak 
líbily, že si doslova vyprosili knížku. V publikaci 
najdete příběh doplněný informačními boxy 
a komiksové stránky. Takové neobvyklé uspo-
řádání čtenáře zaujalo.

Na jakou knížku jste nejvíc pyšná?
Vždy na tu poslední. Ráda o knížkách se čtená-
ři mluvím, ale k už napsaným a publikovaným 
textům se nerada vracím.

Nikola Puszková, Luong Thi Hong Anh
SOŠ pro administrativu EU

HISTORIE V ZÁBAVNÉ FORMĚ
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Projekt MAP II vzdělávání MČ Praha 20, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009117
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DIVADLO HORNÍ POČERNICE
Votuzská 379, Praha 20

Tel.: +420 281 920 326, 281 860 174, 
E -mail: divadlo@divadlopocernice.cz
www.divadlopocernice.cz

Pokladna divadla je během letních prázdnin otevřená vždy jen v úterý a ve čtvrtek od 16.00 
do 19.00 hod. Vstupenky je možné koupit nebo zarezervovat kdykoliv on-line na webu divadla 
www.divadlopocernice.cz.  Telefon do pokladny: 281 860 174. Pořady označené hvězdičkou 
jsou pronájmy.

Milí diváci,
divadelní sezona 
2018/19 končí. Tro-
chu nás to mrzí, zá-
roveň se ale nesmír-
ně těšíme na sezonu 
příští, protože už teď 
vám můžeme slíbit, 
že bude plná skvě-
lého divadla a  hud-

by. Slavnostně ji zahájíme v  neděli 8.  září 
v 15.00 hodin v prostoru před divadlem, jak 
už se stalo tradicí. Letos se nám povedlo na-
vázat spolupráci s  iniciativou Zažít město ji-
nak, takže naše zahájení ponese název Zažít 
divadlo jinak s  podtitulem Ulice bez opony 
a  bude zároveň sousedskou slavností. Jsme 
za tuto spolupráci moc rádi, protože nám ote-
vírá nové možnosti, jak tuto akci oživit a dát 
o ní vědět široké veřejnosti. Rozhodli jsme se 
také, že budeme k slavnosti přistupovat eko-
logičtěji, nebudeme již tedy čepovat nápoje 
do jednorázových plastů, ale do vratných zá-

lohovaných kelímků. Pokud se vám kelímky 
s logem akce budou líbit, můžete si je samo-
zřejmě nechat na památku. A na co se může-
te těšit? Pro děti zahraje Divadlo Harmonika 
pohádku O sedmi trpaslících a pro celou ro-
dinu pak žonglérské duo Bratři v tricku velmi 
vtipné představení z prostředí biatlonu Běž-
kařská odysea, po kterém bude následovat 
žonglérský workshop. Workshopů bude letos 
samozřejmě víc, opět přijede Standa Vít s af-
rickými bubny a nově jsme s Míšou z Květiny 
Michaela připravili workshop vázání lučních 
květin, při kterém si budete moci zavzpo-
mínat na odcházející léto. Rodinné centrum 
Mumraj bude i letos s dětmi tvořit ve výtvar-
ném koutku a  malovat křídami na chodník, 
věřím, že nám to tu děti krásně vyzdobí. Na 
památku si kromě kelímku budete moci od-
nést také fotku z  našeho fotokoutku. O  hu-
dební program se postará Dechový orchestr 
a dětský pěvecký sbor Paleček ze ZUŠ Horní 
Počernice a na ukulele zahraje Benjamin Se-
linger. Občerstvení zajistí náš pan kavárník 

Pavel Kohout, ale nemusí být sám… Dobře 
pečete, vaříte, děláte nejlepší saláty? Dejte 
nám o tom vědět a můžete být součástí slav-
nosti. Vstupné na celou akci je zdarma.
Obrovskou radost máme také z  nově navá-
zané spolupráce s Divadlem v Celetné, které 
nám 18. září přiveze první večerní představe-
ní sezony, komedii Osiřelý západ, v hlavní roli 
s  Matoušem Rumlem. Myslím, že lepší start 
nové sezony jsme si ani nemohli přát.
A pokud by se vám přes prázdniny přece jen 
po divadle zastesklo, můžete se 2. a 23. srp-
na v 18.00 hodin přijít podívat na závěrečná 
představení dětí z našich příměstských diva-
delních táborů, které letos lektorsky pove-
dou herečky Nika Nováková a Eva Čechová.
Přeji vám za celé Divadlo Horní Počernice 
krásné léto.

Barbora Jelínková, ředitelka divadla

ZÁŘÍ
vstupenky budou v prodeji
od 16. července

neděle 8. září od 15.00 hod.

ZAŽÍT DIVADLO JINAK
Zahájení nové divadelní sezony a sousedská 
slavnost Zažít město jinak.
Divadelní představení pro děti (O  sedmi tr-
paslících / Harmonika) i  dospělé (Běžkařská 
odysea / Bratři v tricku), workshopy, hudební 
vystoupení, občerstvení a ještě něco navíc.
Vstup volný, program venku před divadlem.

středa 11. září v 18.00 hod. 

TVOŘÍM, TEDY JSEM II
Výstava obrazů a soch Radovana Paucha, 
který žije a tvoří v Horních Počernicích.
Vernisáž výstavy je veřejně přístupná.
Vstup volný.

sobota 14. září v 15.00 hod.

SLUNCE NA DOSAH
Rodinné divadlo Na Radosti
Režie: Eva Čechová
Hrají: Mája Klímová, Klárka Eisenhamme-
rová, Zdenička Staňková, Anička Staňko-
vá a další
Autorská hra o cestování vesmírem i předsta-
vivosti dětí.
Maminka Anky a  Janky se věnuje výzkumu 
vesmíru natolik intenzivně, že se do něj jed-
noho dne propadne. Děti se jí vydávají hledat 
a zažívají dobrodružnou cestu po planetách.
Vstupné: 80, 70, 60 Kč

úterý 17. září v 19.30 hod.

TERORISTKA
komedie / ČR / do 12 let nevhodné
Režie: Radek Bajgar
Hrají: Iva Janžurová, Martin Hofman, 
Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Eva 
Holubová, Jana Plodková

Příběh učitelky v  důchodu, která celý život 
učila žáky, že základem všeho je slušnost 
a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to 
gauneři spoléhají. „Učitelky v důchodu přece 
nestřílejí lidi,“ říká darebák. „Právě. Ale teď už 
si tím nikdy nebude jistý,“ odpoví mu paní 
a odjistí zbraň.
Vstupné: 80 Kč

středa 18. září v 19.30 hod.
Martin McDonagh

OSIŘELÝ ZÁPAD
Spolek Kašpar, Divadlo v Celetné
Režie: Jakub Špalek
Hrají: Matouš Ruml, Petr Lněnička, 
Lukáš Jůza a Tereza Rumlová
Svérázná komedie.
Dva bratři, jeden sporák, sbírka porceláno-
vých figurek, oblíbené chipsy a  uříznuté psí 
uši. K  tomu všemu ještě opilý farář a  jedna 
hezká hubatá holka prodávající kořalku.
Vítejte v Irsku, v městečku Leenane!!!

VERNISÁŽ KINO
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(do 15 let nevhodné)
Vstupné: 350, 330, 300 Kč

sobota 21. září v 15.00 hod.
Petr Urban

STRAŠNÝ PŘÍBĚH STRAŠIDEL
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová 
a Eliška Králová
Hrají: Zita Králová, Šimon Šimice, 
Sára Mosleh, Jindra Koucký, Eliška 
Železná, Markéta Vlčková a další
Veselá pohádka o Martinovi, studentovi věd 
čarodějnických, a jeho popletené tetě. Spolu 
najdou snad poslední existující strašidelný 
dům, který se pokusí zachránit a odčarovat.
Vstupné: 80,70, 60 Kč

neděle 22. září v 15.00 hod.
Petr Urban

STRAŠNÝ PŘÍBĚH STRAŠIDEL
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová 
a Eliška Králová
Vstupné: 80,70, 60 Kč
(Více informací viz sobota 21. 9.)

pondělí 23. září v 19.30 hod. 

HVĚZDNÁ SETKÁNÍ:
VIKTOR PREISS
Smích nedělá život lehčí, ale pomáhá, aby byl 
lepší.
V  právě uplynulé divadelní sezoně jsme re-
alizovali dvě „pilotní“ Hvězdná setkání, která 
jste vy, naši diváci, přijali s nadšením. Je nám 
potěšením oznámit, že Hvězdná setkání bu-
dou pokračovat i v nové divadelní sezoně.
Podporujeme projekt Světýlko pro maminku.
Vstupné: 280, 260, 240 Kč

středa 25. září v 19.30 hod.
drama / ČR, SK / anglicky s českými titulky /
do 12 let nevhodný

SKLENĚNÝ POKOJ
Režie: Julius Ševčík
Hrají: Carice Van Houten, Hanna Alström, 
Karel Roden, Karel Dobrý, Zuzana Fialová 
a další
Film podle slavného románu britského spiso-

vatele Simona Mavera. Mimořádný milostný 
příběh inspirovaný dramatickými událostmi 
20. století i zrodem ikonického architektonic-
kého skvostu – brněnské vily Tugendhat.
Vstupné: 80 Kč

čtvrtek 26. září v 19.30 hod.
Emma Peirsonová

CAVEWOMAN
agentura Point
Režie: Irena Žantovská
Hrají: Daniela Choděrová
Mysleli jste si, že vás už nic nedokáže roze-
smát? Přijďte se podívat na volné pokračo-
vání kultovní one man show Caveman a se-
známit se s  hrdinkou nového představení 
o jeskynní ženě Cavewoman. Pobaví vás tro-
chu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy, 
na to, co dělá muže mužem a  ženu ženou, 
v komedii, která se s vtipným nadhledem za-
mýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví.
Vstupné: 390, 370, 350 Kč

neděle 29. září v 15.00 hod.
dobrodružný rodinný / Fr, D, JAR /
český dabing/

MIA A BÍLÝ LEV
Režie: Gilles de Maistre
Hrají: Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, 
Langley Kirkwood
Fascinující příběh o přátelství dospívající dív-
ky a lva. Lvíče pomůže Mie vyrovnat se s živo-
tem na africké farmě, když lev vyroste, musí 
Mia pomoci zase jemu. Aby našli bezpečné 
místo pro život, vydají se na úžasnou cestu 
savanou. Přátelství totiž není jenom slovo.
Vstupné: 80 Kč

ŘÍJEN
vstupenky budou v prodeji 
od 20. srpna

středa 2. října v 19.30 hod.
komedie / FR, BE / původní znění s titulky /
do 12 let nevhodné

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
Režie: Hugo Gélin
Hrají: François Civil, 
Joséphine Japy, Benjamin 
Lavernhe, Camille Lellouche
Raphaelovi připadá jeho život naprosto do-
konalý. Je slavným spisovatelem, čtenáři jej 
obdivují, milující a krásná žena ho podporu-
je. A to až do jednoho večera, kdy to v jejich 
vztahu trochu zaskřípe. Druhý den ráno se 
Raphael probudí do úplně jiného, alternativ-
ního světa, ve kterém musí znovu a od začát-
ku bojovat o svou životní lásku.
Vstupné: 80 Kč

sobota 5. října v 19.30 hod.
Zdeněk Podskalský, Vratislav Blažek

SVĚTÁCI
DS Oudiv
Režie: Simona Mašatová
Hrají: Petr Klusák, Lukáš Čejchan, Matouš 
Novák, Eva Čejchanová, Barbora Linková, 
Jitka Hloušková a další
Skoro hudební komedie o neztracených ilu-
zích.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

neděle 6. října v 15.00 hod.
Marie Procházková

ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hrají: Adéla Červená, Jakub Rubáček, Mi-
chal Jarolím, Tomáš Procházka, Honza 
Čarvaš a další
Známá pohádka o dvou královstvích a o prin-
ci a princezně, kteří se nejprve vzít nechtěli, 
pak zase chtěli a vlastně zas nechtěli. Aby se 
nakonec vzít mohli, musí být nejdřív králov-
ství potažené černým suknem a šíleně smut-
ná princezna znova veselá.
Vstupné: 80, 70, 60 Kč

KINO

TALK SHOW

KINO
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pondělí 7. října v 19.30 hod
Petr Kolečko

KLEOPATRA
Sedmá divadelní
Režie: Ondřej Pavelka
Hrají: Jitka Čvančarová, Michal Malátný
Kleopatra a její tři osudoví muži.
Vstupné: 390, 370, 350 Kč
(náhradní termín, původní vstupenky zůstá-
vají v platnosti)

úterý 8. října v 19.30 hod.
drama, komedie / ČR / do 12 let nevhodný

NA STŘEŠE
Režie: Jiří Mádl
Hrají: Alois Švehlík, Duy Anh 
Tran, Vojtěch Dyk, Mária Bartalos, Adrian 
Jastraban, David Švehlík
Příběh o setkání s někým, koho považujeme 
za cizince, nicméně může být součástí, kte-
rou postrádáme. Pokud máte parťáka, může 
být život zatracence, kterého nikdo nechce, 
docela zábavný. Trocha ilegálního chování 
s úmyslem někomu pomoct je motorem to-
hoto filmu.
Vstupné: 80 Kč

středa 9. října v 19.30 hod.
HVĚZDNÁ SETKÁNÍ: 
MARTIN DEJDAR
Smích nedělá život lehčí,
ale pomáhá, aby byl lepší.
Jméno hosta odtajníme v průběhu prázdnin 
na webových stránkách divadla.
Podporujeme projekt Světýlko pro maminku.
Vstupné: 280, 260, 240 Kč

sobota 12. října v 18.00 hod.
Antoine de Saint -Exupéry
MALÝ PRINC
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Hrají: Václav Procházka, Anežka Moudrá, 
Alžběta Holcová, Daniela Procházková 
a další
Příběh prince s dětskou duší, který po gene-
race oslovuje děti i dospělé, v zajímavém scé-
nickém ztvárnění, které využívá kombinaci 
živých herců, loutek, animace a stínohry.
Vstupné: 110, 90, 70 Kč

neděle 13. října v 15.00 hod.
Eva Schwarzová
PRINCEZNA Z MOŘE
DS Počerníčci
Režie: Zdena Víznerová a Olga Šmejkalová
Hrají: Kryštof Závodský, Kamila Fotrová, 
Anna Moravcová, Lukáš Tichý a další
Pohádkový příběh z  podvodního království 
vypráví o sestrách Sereně a Adrianě. Z jedné 
se stane zlá a bezcitná lesní paní. Druhá musí 
chránit svou dceru Jitřenku a s tím jí pomáha-
jí hodné lesní víly a rybář Filip.
Vstupné: 80, 70, 60 Kč

úterý 15. října v 19.30 hod.
Martina Kinská a Radek Schovánek

AGENT TZV.  SPOLEČENSKÝ
Švandovo divadlo
Režie: Martina Kinská
Hrají: Klára Cibulková, 
Tomáš Pavelka, Viktor Kuzník, Ivan Řezáč
Téměř detektivní drama prolínající časové ro-
viny normalizace a dnešních dnů. Vynořová-
ní těžkých okamžiků i absurdit, které s sebou 
minulý režim a uhýbání v něm nesly. I v těch 
nejsevřenějších rodinách existují tajemství, 
o nichž si myslíme, že je již dávno pohřbil čas. 
Ještě včera jsme si mysleli, že se známe. Dnes 
už ruku do ohně za své blízké zřejmě nedá-
me. Natož sami za sebe…
Po představení bude následovat diskuse 
s tvůrci inscenace, herci a historikem Radkem 
Schovánkem. Představení uvádíme v  rámci 
oslav 30. výročí sametové revoluce.
Vstupné: 400, 370, 350 Kč

čtvrtek 17. října v 19.30 hod.

JAVORY
Koncert sourozenců Hany
a Petra Ulrychových s kapelou 
Javory beat.
(částečně zadáno)
Vstupné: 500 Kč

sobota 19. října v 19.30 hod.
Pavel Kohout

LÍZINKA
DS Právě začínáme
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hrají: Ondřej Krásný, Lenka Kožíšková, 
Michal Král, Štěpán Sýkora a další
Brutálně groteskní historka o  frekventantce 
SUPOV (střední učiliště popravních věd) Lí-
zince Tachecí.
Ambiciózní matka Lízinky jde bez zaváhání 
za svým snem, aby její půvabná, ale natvrdlá 
dcerka dosáhla maturity. Neodradí jí ani fakt, 
že po studiu na této škole bude z její dcerky 
kvalifikovaná katyně (ale s maturitou).
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

neděle 20. října v 15.00 hod.
Libor Jeník

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
Divadlo D5
Režie: Libor Jeník
Hrají: Dita Zábranská, Jana Birgusová, 
Radovan Snítil
Pohádka na motivy známého večerníčku.
Jsou různá pohádková království a po celém 

světě lze nalézt místa, kde se odehrávají ne-
uvěřitelné příběhy plné fantazie, nadsázky 
a dobrodružství.
Vstupné: 110, 90, 70 Kč

pondělí 21. října v 19.30 hod.
Ray Cooney

VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU
DS Háta
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová, 
Adéla Gondíková, Filip Tomsa a další
Bláznivá komedie o  tom, že ani člen vlády 
by si neměl něco začínat s vdanou sekretář-
kou. A pokud si vybere k záletům hotel, kde 
je i jeho manželka a čínská obsluha mu moc 
nerozumí, je to přímo katastrofa. To potom 
potřebuje spolehlivého tajemníka, který do-
káže vyrobit takové alibi, nad kterým zůstává 
rozum stát. Pokud se do toho připlete puri-
tánská poslankyně a  podváděný manžel, je 
jasné, že v hotelu vypukne peklo.
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

čtvrtek 31. října v 19.30 hod.
Eric Assous

DOKUD NÁS MILENKY 
NEROZDĚLÍ
Divadlo Palace
Režie: Michaela Doleželová
Hrají: Veronika Freimanová, Vladimír Kra-
tina, Jana Bernášková, Kateřina Lojdová, 
Luděk Nešleha
Brilantní situační komedie plná zvratů a  zá-
měn o tom, kolik milenek je zapotřebí ke zká-
ze jednoho dlouholetého manželství. Rosalie 
a Francis rekapitulují své dosavadní manžel-
ství a určitě by se shodli na tom, že jsou spolu 
šťastní, kdyby se právě neprovalilo, že Francis 
žije dvojí život. Celá rodina se ocitá v komic-
kém zmatku, Rosalie vrací odvetný úder, dceři 
se za podivných okolností hroutí manželství 
a  další postavy celý děj ještě dál humorně 
zamotávají.
Vstupné: 460, 440, 420 Kč
(částečně zadané představení)

Změna programu vyhrazena.

KINO

TALK SHOW

KONCERT

Zápis do kurzů na školní rok 2019/20

KS DOMEČEK
• Jazykové kurzy: angličtina (všech-

ny úrovně včetně konverzace), 
němčina, ruština, španělština, čeština 

pro cizince • Praktické kurzy: šití 
a konstrukce střihu • VU3V – Virtuální 

univerzita třetího věku.

Zapisujeme vždy od pondělí do
2. - 5. září a 9. - 12. září vždy 

od 15.00 do 19.00 hod.
ve foyer Divadla Horní Počernice.

Tel.: 281 920 339.
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Divadlo je svérázný umělecký druh, který 
stále čerpá podněty z různých umění, z lite-
ratury především. Zvláště, je  -li v nich ukry-
ta vnitřní dramatičnost, jako je tomu u vr-
cholných básnických děl Máchových. Je to 
však především materiál, který v  dnešní 
době nabízí to, co v současném divadle po-
strádáme nejvíce, poezii.

„Byl pozdní večer, první máj…“ Notoricky 
známé verše, při kterých nejedna romantická 
duše jihne. Jak tomu ale bylo v době, kdy K. H. 
Mácha svůj Máj napsal? Byla tato báseň přijí-
mána se stejným nadšením, s jakým ji čteme 
dnes?, píše se v anotaci k představení Máj, je-
hož adaptaci pro 49. ročník hornopočernické-
ho festivalu Divadlo v  přírodě Dády Stoklasy 
napsal dramaturg Ladislav Stýblo.
Odvážní lidé dělají odvážné skutky, a Barbora 
Jelínková už několikrát ukázala, že se velkých 
úkolů nebojí. Seskupila kolem sebe skvělý 
tým mladých lidí, který přes všechny překáž-
ky vždycky dokáže úspěšně dojít do cíle, drží 
při sobě a na jevišti z něj tryská energie. Jako 
každé velké umělecké dílo lze i Máj interpre-
tovat mnoha způsoby. Příběh, jehož hlavním 

tématem je zrada a zároveň potřeba lásky, po-
skytl tvůrcům inscenace nekonečný prostor 
pro fantazii, a nutno říci, že ho Ladislav Stýblo 
i herci pod vynikajícím režijním vedením Bar-
bory Jelínkové využili bezezbytku.

K. H. Mácha zde přichází za císařským cenzo-
rem Zimermannem, aby ho přesvědčil, že Máj 
je báseň společensky nezávadná a  rozhodně 
stojí za vydání. Ve snaze zmást cenzora sám 
autor své dílo obhajuje tím, že jeho hlavním 
účelem je oslava jarní přírody. Cenzor Máchu 
vyzývá, aby mu tedy báseň přečetl. A  tak se 
kromě příběhu v Máji ukrytém odkrývá i pří-
běh slavné básně, jejíž autentičnost je ukryta 
za dramatickými osudy jejích hrdinů – Jarmily, 
Viléma a Hynka.

Inscenace stojí především na skvělém Stýblo-
vě scénáři a  výborných hereckých výkonech 
hornopočernických ochotníků ze souboru 
Zeptejte se kocoura (Stanislav Spitzer, Michal 
Král, Jaroslav Spitzer, Daniela Procházková, 
Alžběta Holcová, Anežka Moudrá, Václav Pro-
cházka, Kamil Blažek, Jan Hohenberger a Petr 
Beneš). Nejen kulisy a kostýmy, ale také hud-

ba Adama Dufka a  Magdalény Fendrychové  
výrazně podtrhují atmosféru představení. 
Divadlo tak divákům nabídlo nejen temně-
-romantický zážitek v  kulisách přírodního 
divadla, především ale ukázalo, že znovuob-
jevovat a aktualizovat Máchovo dílo má stále 
smysl.

Myslím, že v  hornopočernickém divadle do-
zrála velice silná herecká i  režisérská genera-
ce, která se představuje vynikajícími výkony. 
Jsem ráda, že mohu být při tom alespoň jako 
divák.

Dana Mojžíšová, foto Jiří Hubený

Placená inzerce

Beata Ehrenbergerová, cvičitel jógy II. stupně, certifikovaný lektor CADJ
Kurzy na adrese : Otovická 109,  Křovinovo nám. 115,  Horní Počernice

        
• max.počet cvičících 9-15 osob
• vhodné i pro začátečníky
• individuální přístup
• první lekce na zkoušku zdarma.

Další informace o kurzech a volných 
místech na telefonu 605 424 865

KURZY JÓGY pro dospělé

Pondělí 19:00 hod. – 20:00 hod.    dosp.  
Úterý 19:15 hod. – 20:45 hod.    dosp.
Čtvrtek 18:30 hod. – 19:30 hod.    dosp.
Čtvrtek 19:30 hod. – 20:30 hod.    dosp.

LYŽE - PRODEJ, SERVIS, PŮJČOVNA, BAZAR
Náchodská 708/79

Praha 9 - Horní Počernice
Po - Pá 9.00 - 18.00

So 9.00 - 12.00
Tel. 281 928 897

www.cyklopocernice.cz

PRODEJ
SERVISKOLA

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice
Po–Pá 9–18, So 9–12

tel.: 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

VELKÉ SLEVY KOL
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MÁCHŮV MÁJ OŽIL V KULISÁCH PŘÍRODNÍHO DIVADLA

Daniela Procházková jako Jarmila
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CHVALSKÝ ZÁMEK

VÝSTAVY PRO VŠECHNY

Vážení a milí 
návštěvníci,

přicházející léto 
slibuje horké dny 
a  my na zámku na-
bízíme příjemné 
klima a  nevšední 
zážitky. Výstavu 
Umění loutky už na-
vštívili nejen počer-
ničtí a další zájemci 

z  metropole, ale také Japonci, Američané, 
Brazilci, Argentinci, Angličané či Australané. 
„Výstava krásná, zase jsme byli dětmi a i na-
šim malým dětem se líbila, protože se poba-
vily u  toho, že jsme si divadla mohli osahat 
a  zahrát si.“ napsali nám do knihy návštěv 
manželé Vítovi z  Jičína. Dospělí návštěvníci 
oceňují originalitu loutek, řemeslné zpra-
cování, ale především historickou linku pří-
běhu českých loutek, které na počátku ba-
vily především dospělé publikum a  teprve 
později i děti. A to se potvrzuje i dnes. Není 
výjimkou, že se nám vrací nadšené mamin-
ky s dětmi na tuto výstavu již po několikáté. 
Tvořivé dílničky i divadelní herny dokáží nej-
menší návštěvníky zabavit i na dlouhé hodi-
ny. 25. srpen bude posledním dnem výstavy, 
nenechte si ji tedy ujít!
V  prodejní galerii můžete po celé léto ob-
divovat černobílé fotografie známého foto-
grafa a  cestovatele Vojtěcha Vlka a  v  srpnu 
představíme autorské quilty počernické oby-
vatelky Anny Králíkové.
Na letní dny a vlahé večery jsme pro vás při-
pravili i  další akce. V  červenci nabízíme po-
slední možnost, jak vypátrat místo ztracené 
vzácné rytiny během Detektivního týdne. 
Novinkou letošního léta pak bude Velký po-
hádkový víkend 16. – 18. srpna, který nabíd-
ne večerní prohlídky výstavy, letní kino pro 
děti, prohlídky s  princeznami a  pro mlsné 
jazýčky dobroty ze zámecké cukrárny.
A na samém konci prázdnin se můžete těšit 
na tradiční Hradozámeckou noc, která potěší 
děti i dospělé divadlem na nádvoří se skvě-
lým Víťou Marčíkem i prohlídkami s vlídnou 
zámeckou chůvou.

Bohatý program máme po celé léto. Tak 
přijďte, těšíme se na vás!

Rozka Beránková,
ředitelka Chvalského zámku

Vážení návštěvníci, ve dnech 4. – 7. července a 26. – 30. srpna bude zámek 
z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

od 20. 4.–25. srpna 2019, denně od 9:00 
do 18:00 hod., ve dnech 4. – 7. července 
je zámek z provozních důvodů uzavřen

UMĚNÍ LOUTKY ANEB OD 
KAŠPÁRKŮ AŽ PO SPEJBLA
S HURVÍNKEM
České historické loutky po dlouhá desetile-
tí dojímají svou krásou a  zpracováním děti 
i  dospělé. Unikátní výstava Umění loutky 
aneb od Kašpárků až po Spejbla s Hurvínkem 
představí kolekci loutek a rodinných divadel 
z  let 1850 až 1950 ze sbírky manželů Marie 
a Pavla Jiráskových. Jsou mezi nimi loutky vy-
ráběné profesionálně i amatérsky, avšak vždy 
s láskou k umění, dětem a divadlu a s úctou 
k  řemeslu. Jak se takové loutky „vodí“, si vy-
zkoušíte v  našich divadelních hernách. Ve 
stínovém divadle prověříte svůj smysl pro 
představivost a v tvořivých dílnách si vyrobí-
te vlastní loutku. Výstavu můžete navštívit od 
20. dubna do 25. srpna 2019, denně od 9 do 
18 hodin.

Doprovodný program:
13. – 19. 7. Detektivní týden aneb pátrej
na vlastní pěst!

16. – 18. 8. Velký pohádkový víkend

od 31. 8.–25. 11. 2019, denně od 9:00
do 18:00 hod.,

CHALOUPKA NA VRŠKU
– POHÁDKOVÝ SVĚT ŠÁRKY 
VÁCHOVÉ
Výstava CHALOUPKA NA VRŠKU zavede děti 
i  dospělé do světa oblíbeného večerníčku. 
Laskavé, ale zároveň i  poučné vyprávění 
o  dětech a  obyvatelích podhorské vesničky 
přibližuje nejmenším nejen koloběh příro-
dy, ale i některé dnes již téměř zapomenuté 
lidové tradice a  obyčeje. Hrdinové z  tohoto 
seriálu jsou součástí o  dost větší rodiny po-
hádkových postav, které výtvarnice, scená-
ristka a režisérka Šárka Váchová vytvořila pro 
loutková divadla, televizi i animovaný film.
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od 29. 6.–25. 8. 2019, denně od 9:00 do 
18:00 hod., ve dnech 4. – 7. 7. je zámek
z provozních důvodů uzavřen

TRANSPIRITUALS
Retrospektiva TranSpiRituals představuje 
průřez dokumentární a  portrétní tvorbou 
fotografa Vojtěcha Vlka. Nabízí černobílé fo-
tografie mapující hledání duchovní stránky 
existence napříč různými náboženstvími. 

od 4. 8.–25. 8. 2019, denně od 9:00 
do 18:00 hod.,

PATCHWORK: UŠITO Z KOUSKŮ
Svoji autorskou tvorbu klasického patchwor-
ku představí v zámecké kočárovně paní Anna 
Králíková, která již deset let žije v Horních Po-
černicích. Patchwork je stará technika, kterou 
se původně prodlužovala životnost textilních 
výrobků a nahrazoval nedostatek textilu. Sr-
dečně zveme na vernisáž výstavy v  pondělí 
5. srpna od 17 hodin.

So 13. 7. až Pá 19. 7. od 9:00 do 18:00 hod.

DETEKTIVNÍ TÝDEN NA
ZÁMKU ANEB PÁTREJ NA 
VLASTNÍ PĚST!
Milé děti, v  červenci u  nás můžete pátrat 
hned celý týden! Přijďte k nám kdykoli od so-
boty 13. do pátku 19.  července v  čase mezi 
9. a 17. hodinou a samy (spolu s rodiči nebo 
prarodiči) zkuste rozluštit další zámeckou zá-
hadu. Budete pátrat po místě úkrytu vzácné 
rytiny na pozadí příběhu z přelomu 17. a 18. 

století. V recepci obdržíte zapečetěnou obál-
ku s  detektivním případem i  indiciemi a  dál 
už bude na vás, zda se vám podaří složitý pří-
běh rozluštit a  získat odměnu. Stopy vedou 
výstavou UMĚNÍ LOUTKY, na půdu, salónky, 
sklepením i  dalšími zámeckými zákoutími. 
Akce je vhodná pro děti do 10  let a  rodiče 
a prarodiče bez omezení věku. Vstupné: dítě 
100 Kč, dospělý 70 Kč, senior 40 Kč, rodinné 
vstupné 300 Kč.

Pá 16. 8. až Ne 18. 8.

VELKÝ POHÁDKOVÝ VÍKEND
– Letní kino pro děti, večerní 
prohlídky výstavy, prohlídky 
s princeznami i zámecká 
cukrárna na nádvoří
Nenechte si ujít prodloužený víkend upro-
střed srpna na zámku, který slibuje netradiční 
zážitky pro děti i jejich rodiče.

pátek 16. srpna:
- 18:00 – 20:30 Večerní prohlídky výstavy
Umění loutky
- 20:30 LETNÍ KINO pro děti na nádvoří 
zdarma – Hugo a jeho velký objev 
(režie Martin Scorsese)

sobota 17. srpna:
- 10:00 – 17:00 Komentované prohlídky 
s Popelkou (nutná rezervace)
- 11:00 – 18:00 Zámecká cukrárna na nádvoř
- 18:00 – 20:30 Večerní prohlídky výstavy 
Umění loutky
- 20:30 LETNÍ KINO pro děti na nádvoří 
zdarma – Hurvínek a kouzelné muzeum 
(režie Inna Jevlannikova, Martin Kotík)

neděle 18. srpna:
10:00 – 17:00 Komentované prohlídky 
se Šípkovou Růženkou (nutná rezervace)
11:00 – 18:00 Zámecká cukrárna na nádvoří

VÝSTAVA V PRODEJNÍ GALERII
A KOČAROVNĚ

AKCE PRO VŠECHNY
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Výherce soutěže O kouzelný plamínek víly 
Ohnivky za měsíc květen
Milé děti,
v měsíci květnu jste u nás mohly obdivovat zbrusu novou výstavu plnou krásných starých loutek. Občas 
jsem nenápadně pozorovala, jak umíte být krásně nápadití při výrobě vlastních loutek v našich tvořivých 
dílničkách. Někdy jsem dokonce málem vyprskla smíchy, když jsem zaslechla, jak hrajete pro svou babič-
ku tuze veselou pohádku v naší divadelní herně. Jste neuvěřitelně šikovné. Snažím se vás po večerech 
napodobovat. Bavilo vás i hledat odpověď na moji novou otázku. Ptala jsem se vás, kterou pohádkovou 
loutku najdete v každé místnosti prvního patra. Přišly jste na to! Byl to skutečně Čert. Správně odpově-
děla i Lucie Petržílková, které blahopřeji a chystám jí odměnu. Před námi je krásné léto a já se těším, že se 
s vámi na zámku potkám.                                                 Zdraví vás víla Ohnivka

So 31. 8. od 18:00 do 22:00 hod.

HRADOZÁMECKÁ NOC:
pohádka Šípková Růženka 
v podání VÍTÍ MARČÍKA 
na zámeckém nádvoří 
i komentované prohlídky 
s princezninou chůvou
Hradozámecká noc nabídne program pro ce-
lou rodinu:
19:00 hod. pohádka Šípková Růženka na zá-
meckém nádvoří, originální divadelník z  ji-
hočeských Drahotěšic Víťa Marčík odehraje 
pro děti i dospělé netradiční představení na 
tradiční téma. Nudit se nebude žádný, to si 
pište!
18:00  – 22:00 hod. komentované prohlídky 
s princezninou chůvou, která povypráví, kte-
rak to bylo s Růženkou, zavede k princeznině 
kolébce i  na půdu či do sklepení. Provede 
zbrusu novou výstavou Chaloupka na vršku. 
Komentované prohlídky s chůvou, co má srd-
ce na dlani, začínají vždy v celou hodinu od 
18 do 22 hodin, poslední prohlídka ve 21 ho-
din.

18:00  – 22:00 hod. prohlídky bez průvodce; 
máte -li pro strach uděláno, můžete se na 
prohlídku zámku i  výstavy vydat sami bez 
průvodce.
Využijte výhodné kombinované vstupné na 
divadlo a komentované prohlídky či prohlíd-
ky bez průvodce. Informace o vstupném a re-
zervace prohlídek na tel. 281 860 130.

14. 9. Tajemná noc na Chvalském zámku
15. 9. Svatoludmilská pouť
15. 9. od 19:00 hod.: Jan Spálený a ASPM, 
koncert na krytém nádvoří Chvalského zámku

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
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Den dětí se opět konal pod taktovkou DDM, který nejen celou akci zorganizoval, ale děti z hudebních i tanečních kroužků se postaraly  
o krásná vystoupení.  Celkem účinkovalo 92 dětí a nejen jim, ale i městské části patří velké poděkování. 
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FOTOSERIÁL - DĚTSKÝ DEN
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facebook: mistniverejnaknihovnahornipocernice
e ‑mail: knihovna@knihovna ‑hp.cz
ÚT 10.00 - 19.00, ST 13.00 - 19.00, ČT 13.00 - 19.00, PÁ 10.00 - 16.00
Půjčovací doba: PO ZAVŘENO

Náchodská 754, Praha 9
Oddělení pro děti a mládež: 270 006 060 
Oddělení pro dospělé - beletrie: 270 006 038, naučná lit.: 270 006 061
Kancelář: 605 700 774

Místní veřejná knihovna Horní Počernice

KULTURNĚ KOMUNITNÍ
CENTRUM HORNÍ POČERNICE
Náchodská 754, Praha 9, v budově Místní veřejné knihovny Horní Počernice

NABÍZÍME VÁM V KNIŽNÍCH NOVINKÁCH DVĚ JEHO KNIHY

Milí naši čtenáři,
opět je tu léto, prázdniny a dovolené. Zvykáme si na tropická vedra a jsme šťastni za každou dešťovou nadílku. Podivujeme 
se prudkým výkyvům počasí, zároveň se však radujeme z okamžiků, které nás těší: zahrádkáři vyhlížejí první červené rajče, 
nadávají na přemnožené mšice, shánějí vosičky, aby pomáhaly beruškám škůdce likvidovat… Prostě léto jak má být.
Rozesmutnil nás odchod spisovatele Jiřího Stránského (29. 5. 2019). Vždy uměl pravdivě a výstižně pojmenovat situaci, udá-
losti, dění v naší společnosti. Autor mnoha příběhů o osudech politických vězňů vyrostl v rodině advokáta, matka byla dcerou 
významného českého meziválečného politika Jana Malypetra. Až do roku 1989 nemohl Jiří Stránský publikovat a v komunis-
tických lágrech strávil téměř deset let. Opravdový literární život pro něj nastal počátkem devadesátých let, kdy mohl konečně 
naplno uplatnil svůj talent pro epické vyprávění.
V knižních novinkách vám nabízíme dvě knihy Jiřího Stránského: Štěstí – (1969), sedm povídek z vězení sice vyšlo, ale pře-

vážná část nákladu byla zabavena dříve, než se dostala do knihkupectví. Kniha vyšla znovu v roce 1990 a 1997 včetně dříve nezařazených textů. Je 
věnována obětem komunistického režimu a také těm, kdo měli to obrovské štěstí, že tu dobu nezažili, i když je nedílnou součástí naší historie.
Prozaický soubor Štěstí napodruhé se časovým i tematickým obloukem vrací o šedesát let zpět. Jednotlivé prózy pocházejí z krabic náhodně nale-
zených ve sklepě pod schody, kam je kdysi ukryla Jitka Stránská, aby manželovy texty uchránila před příslušníky Státní bezpečnosti při domovních 
prohlídkách. „Mnohé je jinak, než jsem si představoval, ale slíbil jsem si, že tahle moje poslední knížka – neknížka podá zprávu o tom, jaký jsem byl 
dřív a jaký jsem teď,“ řekl Jiří Stránský o své poslední knize, v níž se vyjadřuje k současnému stavu světa.
Další knižní novinky sledujte na našich webových stránkách.

Milí přátelé,
12. června se u nás, v Kulturně komunitním centru, uskutečnilo velmi milé pracovní setkání vedoucích hornopočernických 
organizací. (Místní veřejná knihovna, Kulturně komunitní centrum, Mumraj, Chvalský zámek, Divadlo Horní Počernice, 
Středisko křesťanské pomoci). U ranní kávy se v přátelské atmosféře hovořilo o současných a plánovaných akcích, o mož-
nostech navzájem propojit a podporovat své aktivity. Zjistili jsme, že by bylo pro všechny do budoucna obzvlášť prospěšné 
založení společného sdíleného kalendáře. Všem zá krásné a užitečné setkání děkujeme. Rádi bychom z této akce vytvořili 
tradici scházet se pravidelně. Přátelům a příznivcům Kulturně komunitního centra za přízeň a pomoc děkujeme, přejeme 
hezký prázdninový čas a v září na shledanou!

Světlana Lazarová, koordinátorka KKC HP

Štěstí (1969) zahrnující sedm povídek z vě-
zení sice již vyšlo, ale převážná část byla za-
bavena dříve, než se kniha dostala do knih-
kupectví. Znovu byla vydána v  roce 1990 
a  v  roce 1997 včetně dříve nezařazených 
textů. Je věnována hrdinným obětem ko-
munistického režimu a také těm, kdo měli to 
obrovské štěstí, že tu dobu nezažili, protože 
i ona je součástí naší historie.

Prozaický soubor Štěstí napodruhé se ča-
sovým i tematickým obloukem vrací o šede-
sát let zpět.

Jednotlivé prózy totiž pocházejí z  krabic 
náhodně nalezených ve sklepě pod schody, 
kam je kdysi ukryla Jitka Stránská, aby man-
želovy texty uchránila před příslušníky StB 
při domovních prohlídkách.

Autor se mimo jiné vyjádřuje i k současné-
mu stavu světa: „Mnohé je jinak, než jsem si 
představoval, ale slíbil jsem si, že tahle moje 
poslední knížka  – neknížka podá zprávu 
o tom, jaký jsem byl dřív a jaký jsem teď."

Božena Beňová
a kolektiv knihovny

Upozorňujeme naše čtenáře, že z důvodu přeškolení na nový knihovnický systém bude ve středu 10. 7. 2019 zavřeno.
LETNÍ PROVOZ V KNIHOVNĚ: Po: Zavřeno, Út: 10.00 – 16.00, St: 13.00 – 19.00, Čt: 13.00 – 19.00, Pá: 10.00 – 16.00 
A následně bude také zavřeno od 15. 7. 2019 – do 12. 8. 2019.
Od září 2019 půjčujeme také pravidelně v pondělí od 13.00 – do 16.00 hod. (Omlouváme se za chybný údaj v minulém čísle.)



24– 25

Kdo rád maluje, či se zajímá o  výtvar-
né umění, jistě již zaslechl jméno Emílie 
Krajňáková. Přes třináct let vede výtvar-
ný a  keramický kroužek v  základní škole 
Chvaly, pořádá výtvarnou soutěž Talent 
Horních Počernic a zejména dětem otevírá 
svět barev a  umění. Poslední rok před ní 
stál velký úkol, kterého se bravurně zhos-
tila. Namalovala obraz s  názvem Bezpod-
mínečná láska aneb Boží milosrdenství, 
který již v  září ozdobí nově zrestaurova-
nou kapličku Chvalské školy.

Kdy vznikl nápad namalovat právě tento 
obraz do kapličky?
Nápad vznikl před rokem na výstavě Talent 
Horních Počernic, kde jsem vystavovala iko-
nu, která se bývalé starostce Moravcové líbila 
a  chtěla ji umístit právě do kapličky. Vzhle-
dem k povětrnostním vlivům však nešlo tuto 
ikonu umístit ven, a tak jsem se rozhodla na-
malovat právě tento obraz.

Jak dlouhá cesta byla od prvního nápadu 
na obraz až k hotovému dílu?
Opravdu dlouhá. Samotná skica mi trvala de-
vět měsíců, následná malba pak další tři měsí-
ce, takže celkem rok práce.

Co bylo na práci nejtěžší?
Nejtěžší je vždycky začít. Když začínám ma-
lovat, sednu si před plátno a přemýšlím, zda 
vůbec dokážu přetvořit své myšlenky do re-
álu. Je to vždycky výzva, a  i  teď jsem týden 
seděla před prázdným plátnem a přemýšlela, 
jestli to dokážu či nikoliv. Někdy mě malování 
dostane úplně do takového stavu, kdy jsem 
mimo a jen napojená na obraz a malování, po 
čtyřech hodinách se třeba proberu a koukám, 
co jsem vlastně namalovala (směje se).

Kde jste tento obraz malovala?
Obraz vznikal ve škole a bylo to krásné, přes 
den se chodily děti i  kolegyně koukat, jak 
malba přibývá, takže jsem měla pořád o mi-
lou společnost postaráno. Nejraději jsem ale 
pracovala po večerech, kdy bylo ve škole úpl-
né ticho.

Proč jste vybrala právě jméno Bezpodmí-
nečná láska aneb Boží milosrdenství?
Bůh nebude posuzovat naše poklesky a pro-
hřešky, ale to, jaký jsme k  němu měli vztah, 
což je největší dar pro lidstvo. Mé obrazy se 
mnou komunikují, dávají do mého života ur-
čitý odkaz, promlouvají ke mně, na čem mám 
v životě pracovat. To je i důvod, proč se s nimi 
nerada loučím, a musím dobře poznat člově-
ka, ke kterému by měly jít. Musím vědět, že 
pro něj přináší nějaký odkaz, myšlenku…
„Kýč“ je to, co se člověku líbí, ale neosloví ho, 
umění je to, co dokáže oslovit, předat myšlen-
ku, aktivizuje k nějakým činům či vnímání. To 
je posláním umění, vyburcovat k citům a my-
šlenkám.

Má obraz nějakou speciální ochrannou 
vrstvu, aby odolal povětrnostním vlivům?
Zatím nemá, nejdříve musí barvy úplně vy-
tvrdnout a  pak se bude aplikovat ochranná 
vrstva. Jednám i s dopravním podnikem, kte-
rý lakuje metro speciálním přípravkem proti 
sprayerům, zda by tento lak šel i na obraz. Ka-
ždopádně koncem prázdnin bude ošetřen la-
kem. Záleží pak na obci, zda přes obraz bude 
chtít dát ještě sklo.

Víte, kdy se bude konat slavnostní umístě-
ní obrazu v kapličce?
Mělo by to být koncem září, přesný datum vy-
svěcení farářem a  umístění ještě upřesníme. 
Každopádně bude akce otevřená za přítom-
nosti dětí a veřejnosti.

Přes třináct let již vedete výtvarný krou-
žek, může se i  člověk bez talentu naučit 
malovat?
Lucie Bílá říkala, že každý člověk se má učit 
zpívat, já říkám, že každý člověk se má učit 
malovat. Přetvořit své emoce na papír či plá-
no je opravdu důležité. Myslím, že dokážu 
zapálit zájem o malování. Na nynější výstavě 
Talent Horních Počernic mám i díla šesti do-
spělých, na výstavě mám 6 výtvarníků, dva 
jsou přátelé školy, a  čtyři jsou zaměstnanci 
ze školy, kteří začali malovat až v  pozdějším 
věku. Ve volném čase jim ráda poradím, na 
čem mají pracovat a co a jak zlepšit.

Výtvarné dílo finančně podpořila MČ Praha 20.

Lenka Bartáková, redaktorka
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BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA ANEB BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ
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PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ 
NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Přihlašování do kroužků na školní rok 
2019/2020 bylo spuštěno již od 1.  červ-
na  2019. Během letních měsíců může dojít 
k doplnění nabídky kroužků, případně i k dal-
ším změnám, na které bychom samozřejmě 
všechny již přihlášené upozornili.
Přihlášení probíhá on -line prostřednictvím 
našich webových stránek www.ddm -hp.cz, 
kde po zaregistrování a následném přihláše-
ní se ke svému účtu můžete vybírat z široké 
nabídky aktivit. Kancelář DDM bude od 24. 6. 
do 28. 8. 2019.

KURZ TIFFANY
Sobota 15. 9. 2019 od 14.00 - 19.00 hod.
Výtvarná dílna pro děti od 10  let, mládež 
a dospělé.
Výroba skleněných dekorací, vitráží - výběr 
motivů i pro úplné začátečníky, pro pokroči-
lé. Možnost vlastního návrhu.
Cena 350 Kč / 300 Kč děti.
(V ceně je základní materiál 15 cm x 15 cm), 
větší velikost doplatek 100 Kč za 
10 cm x 10 cm.
Maximální počet účastníků: 8 míst.
Dílnu vede Hanka Volfová.

CYKLOVÝLETY
7.  9. a  21.  9.  2019 připravujeme cyklovýlet 
nebo singltrek, prosím, sledujte naše webo-
vé stránky.

TURISŤÁKY
15. 9. 2019 výlet Svatý Jan pod Skalou
7. 10. 2019 bude upřesněno
Na všechny námi pořádané akce se můžete 
přihlásit na našich webových stránkách.

V  novém školním roce 2019/2020 otvíráme 
kromě tradičních i tyto nové kroužky:

VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ
Výtvarná kresba 8+
Čtvrtek 15.00 - 16.25 hod.
Náplň: kresba tužkou, uhlem, zaměřená na 
perspektivu. Skicování v prostoru, podle mo-
delu. Základy kresby figury.
Kroužek vede Jan Haken.

PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ
Tvoříme s přírodou 6+
Úterý 13.00 – 13.55 hod.
Ekotvoření 8+
Úterý 14.00 – 14.55 hod.
Oba kroužky vede paní Jana Břichňáčová, 
náplní kroužků jsou vycházky do přírody
a pozorování přírodnin.

IT ODDĚLENÍ
Programování (nejen) hardwaru a IoT 10+
Úterý 18.30 – 19.25 hod.
Náplň: propojení hardwaru a programování, 
nově i s IoT.
Kroužek vede Mgr. Jan Podzimek.
Digitální fotografie 8+
Čtvrtek 16.30 – 17.55 hod.
Náplň: práce s digitální fotografií (focení, for-
máty souborů, upravování atd.).
Kroužek vede Jan Haken.

HUDEBNÍ ODDĚLENÍ
Ukulele začátečníci 8+
Středa 14.00 -14.55 hod.
Náplň: základní akordy, rytmika, hraní písní 
k táboráku.
Kroužek vede Mgr. Karel Šimeček.
Klávesy a rytmy 1 6+
Čtvrtek 13.45 – 14.40 hod.
Klávesy a rytmy 2 6+
Oba kroužky vede Nikola Volfová - základní 
zahrání písní, práce s  klávesovými nástroji, 
aranžování písní, výuka moderních rytmů. 
Vlastní klávesy podmínkou.

VZDĚLÁVACÍ ODDĚLENÍ
Klub malých čtenářů 6+
Čtvrtek 13.00 – 13.55 hod.
Klub čtenářů 8+
Čtvrtek 14.00 – 14.55 hod.
Náplň: vedení k četbě a rozbor jednotlivých 
přečtených knih.
Oba kroužky vede paní Jana Břichňáčová.

JAZYKOVÉ ODDĚLENÍ
Angličtina hrou 5+
Pondělí 13.00 – 13.55 hod.
Angličtina začátečníci 7+
Pondělí 14.00 – 14.55 hod.
Angličtina mírně pokročilí 9+
Pondělí 15.00 – 15.55 hod.
Angličtina středně pokročilí 9+
Pondělí 16.00 – 16.55 hod.
Angličtina pokročilí 9+
Pondělí 17.00 – 17.55
Angličtina falešní začátečníci 15+
Středa 17.00 – 17.55 hod.
Angličtina falešní začátečníci (dospělí)
Pondělí 18.00 – 18.55 hod.
Angličtina středně pokročilí (dospělí)
Pondělí 19.00 – 19.55 hod.
Kroužky vede Jana Břichňáčová (bývalá 
učitelka angličtiny ze ZŠ Ratibořická).

SPORTOVNÍ ODDĚLENÍ
Opičky
Čtvrtek 9.00 – 9.50 hod.
Medvíďata 1
Čtvrtek 10.00 – 10.50 hod.
Medvíďata 2
Čtvrtek 11.00 – 11.50 hod.
Kroužky jsou určeny pro děti ve věku od 2 do 
3  let s rodičem (tatínek, maminka, případně 
babička,  atd.). Dbáme na pohybový rozvoj, 
sociální rozvoj a rozumový vývoj dítěte.
Fit aerobic 8+
Středa 16.00 - 16.55 hod.
Náplň: Kondiční cvičení při hudbě.
Gymball
Středa 17.00 - 17.55 hod.
Náplň: cvičení na rehabilitačních míčích.
Všeobecný sport 1 6+
Úterý 13.00 - 13.55 hod.
Náplň: seznámí se se základy gymnastiky,
míčových her atd.
Kroužky vede paní Bc. Lenky Kočí.

Podrobnější náplň kroužků naleznete
na našich webových stránkách.

 DDM PRAHA 20

tel.: 281 925 264, mobil: 605 700 772

DÍLNY

AKCE

NÁSTĚNKA
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Rodinné a komunitní centrum Mumraj
Mezilesí 2058/6, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky, zast. busu Chvaly, Libošovická
info@domumraje.cz, 775 720 585 – Hana Schovancová 

Více info k programu u Hanky: 775 720 585, hana.schovancova@domumraje.cz

www.domumraje.cz
Máme rádi Horní Počernice a chceme, aby se tady dobře žilo. Pojďte do toho s námi!

Milí přátelé Mumraje,

naše největší akce, 
červnový Pohádkový 
les, se těšila z téměř  
1000 návštěvníků. Užili 
jsme si to se všemi 
rodinami, které přišly.

Nyní připravujeme letní školičku 
a příměstský tábor, na které se můžete 
těšit v srpnu.

Přejeme vám krásné léto plné radosti.

Barbora Zálohová, ředitelka Mumraj z.s.

ZÁPISY na kurzy a kroužky 
na 2019/20 
Online zápisy jsou otevřené už teď. 
Zapište se včas. Potřebujete více 
informací? Obraťte se na Hanku: 
hana.schovancova@domumraje.cz.
Na co se můžete zapsat? 
- výtvarka, keramika, létající jóga, 
pěvecký sbor a zpívání pro radost, 
Školička pro děti od 2 let, ZUZANA 
BARTOŠOVÁ, kurzy pro děti od 4 měsíců, 
využívá YAMAHA hudební kurzy, anglická 
konverzace s hlídáním dětí, němčina pro 
středně pokročilé

ZÁPISY

Letní otvíračka coworkingu
12.–30. 8. po–pá 
od 9.00 do 13.00
Sdílený prostor pro samostatnou práci. 
Vy v klidu pracujete či studujete a my 
pečujeme o vaše děti. Cena 64-100 Kč za 
hodinu včetně hlídání dětí.

pro práci a podnikání

týden otevřených dveří 
a ukázkové hodiny

od 3. 9. 
Připravujeme pro vás ukázkové hodiny 
a doprovodný program.

Chcete si nejprve vyzkoušet, jak vaše 
dítě Školičku bez vás zvládne? Využijte 
Školičku v září na zkoušku. Podrobnosti 
vám sdělí Renata Čurdová, vedoucí 
Školičky: renata.curdova@domumraje.cz, 
775 720 588. 

Školička na zkoušku

Foto vzpomínka na 
Pohádkový les Cesta časem 
9. 6. Těšíme se na vás zase 
za rok! Foto: archiv Mumraje

Kazi, Teta, Libuše úkol u Cleopatry Karel IV.

Tým dobrovolníků. Bez nich by les nebyl. Děkujeme!

příměstský tábor 5.–9. 8.
Pro děti 7-11 let. Poletíme časem - létající 
příměstský tábor. Na děti čekají úkoly, 
záhady, cesta za pokladem.
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Konec jara je tradičně spojený se skautský-
mi závody, ve kterých jde více než o  výhru 
samotnou zejména o ověření různých skaut-
ských dovedností a  spolupráci v  družině. 
V  prvním kole se setkávají skautky a  skau-
ti z  celého okresu Praha 9. Naše středisko 
v tomto kole reprezentovaly tři družiny dívek 
a  tři družiny chlapců. Disciplíny zahrnovaly 
mimo jiné stavění stanu, vaření v přírodě, ori-
entaci v mapě, spolupráci družiny v krizových 
situacích nebo lukostřelbu. I přes deštivé po-
časí se některým družinám podařilo nasbírat 
úctyhodný počet bodů a  skautky „Vidlačky” 
a skauti „Sloni” postoupili do krajského kola.
To proběhlo na začátku června a  účastnily 
se ho družiny z celé Prahy, které si ve svých 
okresních kolech vedly nejlépe. Organizátoři 
se tentokrát rozhodli vyzkoušet schopnos-
ti závodníků už ve fázi přípravy a  hodnotilo 
se tedy i  naplánování a  zvládnutí cesty na 
místo. Další pokyny pak všichni dostávali 
přes webové stránky vytvořené speciálně 
pro závod. Po uvaření večeře v polních pod-
mínkách a přespání v lese se konal závod sa-
motný, s dvanácti stanovišti. Mezi nimi bylo 
stavění mostku bez spojovacích materiálů, 
spolupráce při poskytování první pomoci, 
zkouška znalosti dopravních předpisů, sklá-
dání dřevěné židličky nebo prověření paměti 
prostřednictvím zapamatování si jídelního 
lístku. Skvělou atmosféru ještě podtrhlo vel-

mi úspěšné vystoupení našich družin. „Vid-
lačky” obsadily krásné druhé místo v  dívčí 
kategorii a „Sloni” byli v  chlapecké dokonce 
nejúspěšnější a  budou tedy reprezentovat 
pražský skauting v celostátním kole.
Zbývá jen poděkovat všem účastníkům za fé-
rovou soutěž, organizátorům za skvělou pří-

pravu a „Slonům” popřát, 
ať ukážou své schopnos-
ti i potřetí.

Za oddíl skautů:
Vojtěch Juran

Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným, Klubu přátel Mumra-
je a MČ P20, že měli tu odvahu jít do tohoto společného projektu, 
který měl představovat zejména sousedskou událost, tu prodejní až 
na druhém místě. Sama jsem obešla všechna otevřená vrata, nasála 
přátelskou sousedskou atmosféru, plnou vzpomínání na staré časy 
nebo nových seznamování, ulovila jsem pár pokladů, dala si výbor-
nou buchtu a  odešla odpoledne spokojená domů s  úsměvem na 
tváři. Myslím, že o tom to mělo být a děkuji všem, že to právě tak 
bylo. Pojďme se takto potkávat každý rok!

Zdraví Jana Víchová zvaná „Garážová
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Pozvánka

SVOJSÍKŮV ZÁVOD 

OHLÉDNUTÍ ZA PRODEJEM MEZI VRATY
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Již řadu let je Hudební festival u sv. Ludmily 
na Chvalech nedílnou součástí podzimního 
kulturního života v  Horních Počernicích. 
Iniciátorem a  pořadatelem festivalu je far-
nost u  kostela sv.  Ludmily na Chvalech. 
I v září 2019 se můžete těšit na tři velmi kva-
litní koncerty.

Na prvním koncertě letošního ročníku v  pá-
tek 13.  9.  2019 vystoupí v  kostele sv.  Ludmily 
houslistka Iva Kramperová, vyhledávaná sólist-
ka a komorní hráčka a koncertní mistr komor-
ního souboru Barocco sempre giovane spolu 
s  významným varhaníkem mladší generace 
Pavlem Svobodou. Pavel Svoboda je laureá-

tem mezinárodních soutěží Pražské jaro (2013) 
a Bach -Wettbewerb Leipzig (2016) a je vedou-
cím Oddělení historicky poučené interpretace 
na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze.

Druhý koncert v pátek 20. 9. 2019 se díky leti-
té výborné spolupráci s  vedením Chvalského 
zámku odehraje v jeho prostorách. A program 
bude autentický: provedena bude scénická 
kompozice pro soprán, loutnu a  sólový tanec 
inspirovaná divadelní hrou Karla Čapka Věc 
Makropulos (1922). Na známém příběhu o ta-
jemné „Věci Makropulos“ a z ní vyplývající ne-
smrtelnosti budeme svědky proměny hudby 
v čase stejně, jako se odvíjí pomyslná nit života 

prodlouženého na více jak 300 let. Zazní písně 
od období renesance, přes baroko a romantis-
mus až po hudbu 20. století. V inscenaci nemá 
žádné místo mluvené slovo, vše bude svěře-
no hudbě, zpěvu, tanci, proměnám kostýmů 
a  světel. Jistě jde o  velkou výzvu jak pro režii 
(Magdalena Švecová), tak pro interprety (Ga-
briela Eibenová – soprán, Lenka Kniha Bartůň-
ková – tanec, Jan Čižmář – loutna, Přemysl Jan-
da – světelný design a zvuk).

Na závěrečném koncertě v  pátek 27.  9.  2019 
v kostele sv. Ludmily bude účinkovat komorní 
soubor Orchestrina Pangea Prague. Program 
složený z  významných děl zejména světové-
ho a  českého baroka (Vivaldiho Sinfonia RV 
122, Bachův Braniborský koncert č.  5, mimo 
jiné první cembalový koncert v dějinách, nebo 
Richterovo Adagio a fuga g moll) bude jistě dů-
stojnou tečkou za letošním ročníkem festivalu.
Začátek všech koncertů je ve 20.00  hodin. 
Všichni jsou však srdečně zváni již v 19.30 ho-
din na slavnostní přípitek. Předprodej vstu-
penek začne na Chvalském zámku v  pondělí 
2. 9. 2019.

Letošní ročník Hudebního festival u sv. Ludmi-
ly na Chvalech byl opět významně podpořen 
městskou částí Praha - Horní Počernice a řadou 
dalších sponzorů. Jsme jim vděčni za jejich 
prozíravost, že investovat do kvalitní kultury se 
vždy vyplatí.

Za organizátory: Pavel Jansa

V neděli 9. června se v amfiteátru v podzámčí 
na Křovinově náměstí již podruhé uskutečnila 
ekumenická slavnost u  příležitosti svatoduš-
ních svátků. Na slavnostní bohoslužbě se po-
dílely církve (nejen) z Horních Počernic – Evan-
gelická církev metodistická, Římskokatolická 

církev, Českobratrská církev evangelická, Cír-
kev bratrská a mezinárodní církev Life Church. 
Zazněly písně ve třech jazycích, v  češtině, an-
gličtině a ruštině. Po programu bylo připrave-
no bohaté občerstvení, takže lidé mohli spolu 
strávit chvilku v příjemných rozhovorech a na-

vzájem se poznat. Všichni máme radost, když 
víra v Boha lidi spojuje navzdory odlišné národ-
nosti či církevní příslušnosti. V toto letní sváteč-
ní odpoledne se to povedlo a my se těšíme na 
příští rok.
Slavnost podpořilo Ministerstvo kultury ČR

Evangelická církev metodistická se letos zapo-
jila do Národního týdne manželství organizo-
váním programu pro manželské páry s názvem 
Manželské večery. Jde o sérii osmi setkání, kde 
si každý pár u vlastního stolku při svíčce a dob-
ré večeři povídá o různých tématech, například 

řešení konfliktů nebo láska v  akci. Manželé 
tak mají příležitost investovat do svého vzta-
hu, strávit večer jenom sami dva a  promluvit 
si o tom, na co kolikrát v každodenním shonu 
není čas. Více informací o programu Manželské 
večery najdete na: www.manzelskevecery.cz, 

kde je i  aktuální seznam všech probíhajících 
nebo připravovaných kurzů.

Mária Kunstová,
vikářka Evangelické církve metodistické
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V ZÁŘÍ PROBĚHNE JIŽ ŠESTÝ ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU U SV. LUDMILY NA 
CHVALECH 

EKUMENICKÁ SVATODUŠNÍ SLAVNOST

MANŽELSKÉ VEČERY

Ze závěrečného koncertu loňského ročníku festivalu – vystoupení Kvinteta Hudby Hradní 
stráže a Policie ČR



30Hornopočernický zpravodaj – červenec - srpen 2019

ŠKOLY A ŠKOLKY

ZPRÁVY A ZPRÁVIČKY Z CHODOVICKÉ

ZA BALONKY NA ZÁMEK ECKARTSAU V RAKOUSKU

Soutěž o Pohár primátora hl. m. Prahy
V pondělí 10. 6. 2019 jsme se zúčastnili slav-
nostního oceňování nejlepších škol v  Praze 
ve sportovních soutěžích - POPRASK, které 
probíhají po celý rok. Vyhlášení, které probí-
halo na Staroměstské radnici, se zúčastnilo 6 
nejlepších základních škol a 3 nejlepší střed-
ní školy z  celé Prahy. Celkově jsme se letos 
umístili na krásném 3. místě mezi pražskými 
základními školami. Velký dík patří našim 
žákům, kteří statečně třetí místo vybojovali 
a učitelům za celoroční podporu a vedení.

Jaké je být spisovatelem?
I  to byla jedna z  otázek, na kterou třídám  

1. stupně odpověděla spisovatelka Klá-
ra Smolíková při besedách u  nás ve škole. 
Všechny děti i  jejich paní učitelky ocenily 
i  čtenářské dílny, které si paní Smolíková 
pro ně připravila. Setkání byla obohacením 
a  zpestřením výuky českého jazyka. Skvě-
lá byla i  možnost získat na památku knížku 
s vlastnoručním věnováním od autorky.

Skončila další divadelní sezona
… a  to ve čtvrtek 30.  května, kdy členové 
našeho klubu mladého diváka společně se 
svými dvěma p. učitelkami navštívili zajíma-
vé představení Fidlovačka aneb Kdo je my 
v divadle Archa. Byla to poslední ze čtyř ná-

vštěv divadel v  letošní 
sezoně. Těžko říci, zda 
se nám nejvíce líbila 
návštěva Národního 
divadla (představe-
ní Sen čarovné noci), 
nebo perfektní Divadlo v Dlouhé (Souborné 
dílo W. Shakespeara ve 120 minutách). Mož-
ná byl nejatraktivnější muzikál Fantom opery 
v Goya Music Hall na pražském Výstavišti.

Učitelé FZŠ Chodovická

Stoleté výročí naší republiky jsme si na pod-
zim připomněli řadou různých akcí. Jedním 
z našich nápadů bylo vypustit 100 červeno-
-bílo -modrých balonků napuštěných heli-
em a  oslavit tak narozeniny našeho státu. 
Připojili jsme přání republice a školní e -mail 
s  prosbou o  informaci, kam naše balonky 
doletěly. K našemu velkému překvapení a ra-
dosti doletěly na zámek Eckartsau v Rakous-
ku. Zámek, který byl posledním místem, kde 
pobýval poslední císař Rakousko–Uherska 
Karel  I. Více symbolické místo pro naše ba-
lonky jsme si asi ani přát nemohli. Naše ba-
lonky přistály v  zámeckém parku, který má 
rozlohu 27 hektarů. Před vstupem do zámku 
se zachytily na stromě a tam je správce parku 
našel. Vzkazům nerozuměl, ale průvodkyně 
M. Gajdoš ovládá slovenštinu a nebyl pro ni 
problém začít s námi komunikovat - nechtě-
la věřit, odkud balonky přiletěly. Slovo dalo 
slovo a my vyrazili do cíle balonků. Na zámku 
nás vřele přijala paní průvodkyně M. Gajdoš. 
Jejímu výkladu jsme velmi dobře rozuměli, 
dozvěděli jsme se spoustu nových informací 
o konci monarchie, ba jsme se i pobavili. Ces-
ta stála za to a celý výlet jsme si užili. Pokud 
budete někdy pobývat na Moravském poli, 
které je úzce spojeno s naší historií, stavte se 
na zámku Eckartsau. Opravdu to stojí to za to.

Třída 8. A, H. Zmeková a E. Březinová



30– 31

Šk
ol

y

NOVINKY Z BÁRTLOVKY

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ZŠ RATIBOŘICKÁ 2018/2019

Celé Česko čte dětem
ZŠ Bártlova se zúčasnila projektu: „Celé Česko 
čte dětem". Zapojili jsme se v rámci devátého 
ročníku tradičního celostátního svátku dětí 
a  literatury a  to „Týdnem čtení". V  celé škole 
jsme si četli v období od 3.–7. 6. 2019 celé do-
poledne. Týden čtení byl zaměřen především 
na žáky vyšších ročníků, kteří četli těm nej-
menším, nebo si žáci z různých ročníků četli 
navzájem. Tak jsme vyzvali rodiče, příbuzné 
a přátele školy, aby nám přečetli nějakou po-
hádku nebo příběh. Akce probíhala velmi po-

klidně a úspěšně. Cílem bylo žáky vzájemně 
sblížit a ty starší zbavit určitých obav a trémy. 
Četly se knihy na pokračování, pohádky, pří-
běhy a  také různé říkanky. Některé ročníky 
velmi hezky týmově spolupracovaly, ve čte-
ní se žáci pravidelně střídali. Jako škola jsme 
všem žákům vytvořili komfortní a  hlavně 
přirozené prostředí. Četlo se venku na školní 
zahradě, ve třídách a sedělo se v kruhu nebo, 
jak kdo zrovna chtěl. Odbourali jsme tím ně-
které školní stereotypy. Žáci se tak cítili uvol-
něnější a více je čtení motivovalo. Postupně 

se tzv.  „tréma" vytrácela. Dále se do čtení 
zapojili i někteří rodiče žáků, kterým bychom 
chtěli moc poděkovat. Přišli do školy, měli své 
knihy a přesně naplánované, co a kolik toho 
budou číst. Někteří zase četli knihy z  naší 
školy. Čtení se pak občas účastnilo i  něko-
lik tříd najednou. Ve třídách šlo čtení plným 
proudem a  tak se mnohdy stalo, že jsme se 
i s některými čtenáři na školní zahradě potka-
li. Bylo to krásné a smysluplné, žáci se naučili 
respektovat jeden druhého a díky organizaci 
čtení se v některých z nich začalo projevovat 
i více samostatnosti.

Na závěr jsme zhotovili pro žáky volně pří-
stupnou tzv. „knihobudku", kde si mohou kni-
hu zapůjčit a zase ji po přečtení vrátit anebo ji 
vyměnit za jinou. Akce se vydařila a přejeme 
všem, nejen žákům ZŠ Bártlova, aby je čtení 
bavilo a zároveň motivovalo a aby si uvědo-
movali, že to dělají nejen pro sebe, ale i pro 
ostatní, kteří rádi poslouchají. Zároveň všem 
přejeme pohodové prožití prázdnin, nejlépe 
s pěknou knihou.

Andrea Bušová, učitelka

Stolní tenis: 23. 10. 2018* 
- 3. místo obvodní kolo - kategorie starší žá-
kyně
Natálie Nováková, Veronika Charvátová,  
Karolína Štěpánková

Florbal: 21. 11. 2018*
- 2. místo obvodní kolo - kategorie mladší žáci
Matyáš Véber, Max Šrámek, Roman Kopotiy-
enko, David Holuša, Samuel Krajčovič,
Jan Georgián, Vítek Hruška, Antonín Šlosar

Florbal: 29. 11. 2018* 
- 2. místo obvodní kolo - kategorie starší žáci
Šimon Dadek, Šimon Mestek, Šimon Novák, 
Jakub Brejcha, Vojtěch Mokrý, Matěj Březina, 
Milan Soukup, Jiří Šubrt, Jakub Komínek, Ví-
tek Moravec, David Lžičař, Marek Kysel

Basketbal: 25. 1. 2019* 
- 3. místo obvodní kolo kategorie - starší žáci
Vítek Moravec, Jakub Komínek, Kryštof Nízký, 
Jan Čech, Vojtěch Mokrý, Štěpán Šufliarský,
Hugo Boch, Lukáš Havrland

Odznak všestrannosti: 21. 3. 2019* 
- 3. místo obvodní kolo - kategorie družstev
Denisa Čermáková, Anastacia Šabatová, 
Adéla Husáková, Anna Mária Krajčovičová,
Tomáš Mamica, Max Šrámek, Roman 
Kopotiyenko, Sebastián Janíček

1. místo obvodní kolo - kategorie jednotlivci 
- Natálie Nováková
3. místo obvodní kolo - kategorie jednotlivci 
- Veronika Charvátová
1. místo obvodní kolo - kategorie jednotlivci 
- Tomáš Mamica
2. místo krajské kolo - kategorie jednotlivci - 
Natálie Nováková

McDonalďs Cup: 10. 4. 2019* 
- 1. místo obvodní kolo
Radek Sedlák, Dalibor Slezák, Jan Knotek, 
Matyáš Knotek, Lukáš Herian, Filip Kučera, 
Matěj Svatoš, Marek Bříšťala, Karel Sláma

Pohár rozhlasu: 25. 4. 2019*
- 1. místo obvodní kolo - kategorie starší žáci
Tomáš Řehák, Robert Navrátil, Milan Soukup, 
Jiří Šubrt, Tomáš Hamara, Jakub Komínek,
Kryštof Nízký, Michal Janda, Hugo Boch

Pohár rozhlasu: 29. 4. 2019* 
- 1. místo obvodní kolo - kategorie starší žá-
kyně
Natálie Nováková, Magdalena Juklová, Marie 
Doskočilová, Anna Donátová, Anna Hejhalo-
vá, Kateřina Dlabačová, Veronika Charvátová, 
Simona Krupová, Adéla Husáková, Ella Kam-
pflová

Malá kopaná:
13. 6. 2019* 
- 3. místo obvodní 
kolo
Šimon Mestek, Jakub 
Brejcha, Matěj Kůst-
ka, Lukáš Havrland, Matyáš Véber, František 
Nízký,
Antonín Šlosar, Štepán Šufliarský, Roman Ko-
potiyenko, Jan Georgián

Všem sportovcům děkuji za výbornou repre-
zentaci školy a Horních Počernic a všem dě-
tem přeji hezké prožití letních prázdnin.

Petr Měšťan,
 učitel ZŠ Ratibořická
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ŽIVOT V MŠ CHODOVICKÁ
Stejně jako v  předchozích letech i  letos na 
konci května připravilo Sdružení rodičů 
a  přátel MŠ Chodovická ve spolupráci s  Ro-
dinným a komunitním centrem MUMRAJ pro 
děti z MŠ na zahradě školky Dětský den. Po-
časí nám přálo, a tak si děti užily pouť s dře-
věným kolotočem řezbáře Matěje, zařádily si 
s padákem a barevnými míčky a strávily slu-
nečné dopoledne při plnění různých zábav-
ných úkolů. Domů si kromě zážitku odnesly 
i drobný dárek.

Za pomoc s organizací akce mnohokrát děku-
jeme studentům Gymnázia Chodovická pod 
dohledem paní Meiserové, všem rodičům - 
dobrovolníkům a  firmě Bultarrien,  s.  r.  o. za 
sponzorský dar.

SRPMŠ Chodovická nezahálelo ani v červnu, 
kdy se podílelo na akci Loučení s předškolá-
ky. Předškolní děti si společně s  rodiči užily 
milé vystoupení Paní Láryfáry a  kouzelnou 
branou vstoupily do světa školáků. Budoucí 

prvňáčci si ze školky od-
náší hezkou vzpomínku 
v podobě knížky s věno-
váním od svých paní uči-
telek. Přejeme jim krásné 
prázdniny a mnoho úspěchů ve školních la-
vicích.

Za SRPMŠ Chodovická: Lenka Bartók a spol.

Na konec  školního roku se těší všichni. Nej-
více děti, pak učitelé a rodiče. Náš červen byl 
plný akcí: výlety, akademie, diskotéky, opéká-
ní  špekáčků, zmrzliny  a sportovní  činnosti. 
Určitě nás opět potěšilo 2. místo v celopraž-
ské soutěži ve sběru papíru. Průměr byl 101 
kg na dítě. 

Hezké prázdniny a poděkování  všem!

Vedení školy

ŠIKOVNÉ DĚTI V ZŠ SPOJENCŮ
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V květnu se naše gymnázium vydalo na ob-
jevitelskou výpravu do země čokolády  – do 
Švýcarska!
V  pohodlném autobuse noční cesta rychle 
utekla a ráno jsme se už probudili na trajek-
tu, který nás bezpečně dopravoval na druhý 
břeh Bodamského jezera. Tam na nás čekalo 
město Kostnice, kde jsme se prošli po sto-
pách slavného českého reformátora Jana 
Husa, který zde - jak známo - strávil své po-
slední osudové dny.
Brzy na to jsme uslyšeli upozornění na vy-
pnutí mobilních dat – no jasně, vždyť Švýcar-
sko není v Evropské unii! A už jsme přejížděli 
přes hranice.
V  Bernu jsme se skamarádili s  místními 
medvědy, které tu mají jednak ve znaku, ale 

hlavně ve velikém výběhu hned vedle sa-
motného centra města. To je mimochodem 
skutečně nádherné, ačkoliv na hlavní město 
docela malinké a až překvapivě klidné.
Objevili jsme toho ale ještě daleko víc. Jed-
ním z  největších zážitků byla rozhodně ex-
kurze do pravé čokoládovny choulící se mezi 
okolními horami. Správný milovník sladkos-
tí nenajde nikde větší ráj. A  kdo by neměl 
rád čokoládu, no ne? Vždyť se jen rozplývá 
na jazyku a mozek si už už lebedí v záplavě 
hormonů štěstí, které se po jejím požití pro-
kazatelně uvolňují. Myslím, že jich teď máme 
všichni do zásoby vzhledem k tomu, že kro-
mě nahlédnutí do výroby a do historie cena 
vstupného zahrnovala i neomezenou ochut-
návku všech druhů čokolády i  pralinek! No, 

odcházeli jsme skoro po čtyřech, ale za tu ne-
zvykle velkou dávku štěstí to rozhodně stálo.
Nesmírně zajímavá byla i  návštěva sýrárny, 
kde se vyrábí vážně lahodné sýry z  mléka 
místních krav, které tu člověk vidí opravdu na 
každé louce. A  ty tu mají krásné. Nejen lou-
ky, ale celou přírodu. Zasněžené vrcholky hor 
v kontrastu třeba s průzračnou vodou Ženev-
ského jezera, to je pravá pastva pro oči.
Takže závěr naší expedice? Švýcarsko rozhod-
ně doporučujeme!

Eliška Volencová, sexta A

Šk
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ZÁJEZD DO ŠVÝCARSKA

NOVINKY Z SOŠ
Zkušenosti sbíráme i v zahraničí
Každoročně absolvují naši studenti třetího 
ročníku povinnou měsíční praxi v institucích, 
firmách či na úřadech. Již několik let řada 
z nich odjíždí v rámci programu Erasmus+ na 
měsíční stáž do zahraničí. Letos vyjely více 
než čtyři desítky žáků do Německa, Irska, 
Velké Británie a do Španělska. Kromě těchto 
čtyřtýdenních praxí se v rámci téhož progra-
mu letos uskuteční i  dlouhodobé tříměsíční 
stáže. V současné době jsou naši tři studenti 
na čtvrt roku v irském Dublinu a německém 
Rotenburgu, v  červnu odjíždějí na stejnou 
dobu poprvé také naši čtyři absolventi.
Zahraniční stáže jsou ze strany studentů 
hodnoceny velmi pozitivně. Nejvíce si cení 
toho, že rozvíjejí své jazykové a komunikač-
ní dovednosti, ale také dovednosti odbor-
né. Pracují totiž v  advokátních kancelářích, 
marketingových společnostech, HR firmách 
nebo neziskových či charitativních organi-
zacích. Stážisté ale oceňují i  to, že poznávají 
zblízka místní kulturu a  jsou konfrontováni 
s  řadou nových situací, ve kterých si musí 
navíc v cizojazyčném prostředí poradit zcela 
samostatně.
Zahraniční praxe jsou plně financovány 
z programu Erasmus+.
Zkušenosti u zahraničních partnerů získávají 
nejen studenti, ale v rámci různých projektů 
také pedagogové. Začátkem června proběh-
la týdenní tréninková fáze učitelů ze škol, 

které jsou zapojeny do tříletého projektu 21st 
Century Skills, jehož cílem je vytvoření mo-
dulů pro odborné vzdělávání pro 21. století. 
Účastníci si sami na sobě vyzkoušeli různé 
didaktické metody, přístupy a  „osahali si“ 
i  nové technologie. Další setkání pedagogů 
z  nizozemského Oss, německého Rotenbur-
gu, finského Porvoo, britského Petersborou-
gh a naší školy proběhne koncem září.

Ocenění úspěšných
Každoročně pořádaného červnového slav-
nostního setkání v  Brožíkově síni Staro-

městské radnice se díky 
skvělým výsledkům 
v  různých soutěžích 
účastní i  naši studenti. 
Letos převzaly pamět-
ní listy za reprezentaci 
hlavního města v  soutěžích v  cizím jazyce 
Tereza Pařízková, Dominika Laurichová, Jana 
Nedomlelová a Vendula Krlišová.
Tentokrát ale nezůstaly pozadu ani naše 
sportovní reprezentantky, které díky úžas-
ným výsledkům v různých kolektivních i indi-
viduálních sportovních disciplínách obsadily 
mezi všemi pražskými středními školami dru-
hé místo a převzaly diplom Poháru primátora 
hlavního města Prahy. Všem oceněným ještě 
jednou gratulujeme a přejeme další úspěchy.

Univerzitní návštěva
Na konci května navštívil naši školu děkan 
filozofické fakulty Univerzity Pardubice 
prof.  PhDr.  Karel Rýdl,  CSc., který si během 
návštěvy prohlédl školu, navštívil právě pro-
bíhající maturitní zkoušky a  především s  ře-
ditelem školy PhDr.  Romanem Liškou,  MBA 
diskutoval model excelence EFQM. Věříme, 
že toto setkání se stalo prvním krokem bu-
doucí spolupráce mezi našimi vzdělávacími 
institucemi.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ
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18.  května  2019 se sešli všichni milovní-
ci tenisu, příznivci aktivního odpočinku 
a  dobré společnosti na tenisových kur-
tech v Otovické ulici, aby společně oslavili 
již devadesátiletou historii tenisového 
klubu. Slavili jsme  – jak jinak  – sportem, 
pohybem, soutěžením. Prostě tím, co nás 
baví a spojuje.

Pro gratulanty a příznivce jsme připravili na-
bitý program, který přišli podpořit i  čestní 
hosté – Mgr. Alena Štrobová, starostka a Da-
ria Češpivová, místostarostka Horních Počer-
nic, Petr Měšťan, předseda sportovní komise 
a Pavel Saic, předseda Pražského tenisového 
svazu.

Brány našeho areálu jsme návštěvníkům 
otevřeli v 9.00 hodin, uvítal je Lukáš Koděra 
v doprovodu půvabných hostesek. O teniso-
vé škole informoval teoreticky s praktickými 
ukázkami náš zkušený trenér Jakub Rosol, 
podpořený leskem poháru Fed Cup – zhmot-
něnou inspirací pro všechny naše nadané te-
nistky. Historií i současností tenisového klubu 
provedl jeho současný předseda Jiří Trávní-
ček a program moderoval sportovní redaktor 
ČT Jan Smetana. Nad regulérností turnajů 
aktivních hráčů jestřábím zrakem dohlížel, 
začátečníkům radil a trpělivě vysvětloval pra-
vidla Jiří Gregor. Odměnou za tuto nelehkou 
práci mu byly slzy radosti v  očích vítězů při 
předávání hodnotných cen. Zpestřením pro-
gramu byly ukázky tréninku tenisu, exhibiční 
turnaj veteránů a představily se i některé dal-
ší sportovní oddíly TJ SOKOL Horní Počernice, 
který letos slaví již úctyhodných 113  let své 
existence – atletika, volejbal, předškolní děti, 
basketbal, gymnastika a triatlon.

O  příjemnou atmosféru se postarali dva 
klavíristé  – Robert Kříž a  Jan Kovář, student 
hudební produkce v  Berlíně. Své umění 
předvedl i mladý kytarista Jakub Ondra, kte-
rý obdržel nejvíce hlasů českých fanoušků  
v @eurovision.
 
Zavzpomínat na radostné chvíle i  starosti, 
úsilí a čas věnovaný výchově dalších generací 
sportovců si přišel pan Mirek Podroužek (i on 
letos v září v plné síle oslaví krásných 90 let). 
Na historii jsme navázali žhavou současností 
a  pochlubili se úspěchy našich svěřenců  – 
závodních hráčů: Lukáš Havrland  – katego-
rie starší žák – vyhrál 2 celostátní turnaje ve 
dvouhře, jedenkrát finalista celostátního tur-
naje ve dvouhře; Oliver Polášek  – kategorie 
babytenis – 5. místo na sérii turnajů na Spartě 
(Sparťanská pětka), finále celostátního turna-
je Mladá Boleslav, dvakrát semifinále Kláno-
vice a Sparta; Daniel Švec – vítěz celostátní-

ho turnaje Poděbrady 
a  finalista TK Praha Jižní 
Město, na Jižním Městě 
se v  sérii turnajů dostal na závěrečný turnaj 
masters (10 nejlepších z celé série).

V pozdním odpoledni si zájemci, děti i dospě-
lí mohli na vlastní kůži vyzkoušet individuální 
trénink tenisu i jiných sportů a poté si zaslou-
ženě užívat lahodných pokrmů a  nápojů na 
závěrečné after party s kapelou Pavla Burdy.

Velmi nás mrzelo jen to, že z rodinných důvo-
dů si s námi nemohl zahrát a něco nás naučit 
dlouholetý daviscupový reprezentant Karel 
Nováček. Přejeme mu, ať vše dobře dopadne 
a těšíme se na setkání při nějaké další příle-
žitosti.

Děkujeme všem zúčastněným za příjemně 
prožitý společný den a nejen je zveme k čas-
tým návštěvám našeho tenisového areálu za 
sportem, odpočinkem a  vynikajícím občer-
stvením.

Sledujte naše stránky: www.tenishornipocer-
nice.eu, kde naleznete aktuální informace! 
O  prázdninách chystáme oblíbené příměst-
ské tábory a také se uskuteční nábor do naší 
tenisové školy, která se od září pod dohledem 
dlouholetého trenéra mládeže a současného 
sportovního ředitele TK Sparta Praha – Petra 
Luxy – změní na Tenisovou akademii.

Těšíme se na všechny zájemce o tenis a pře-
jeme všem krásné léto. Mějme z tenisu v Hor-
ních Počernicích radost!

Za tenisový klub: Daniella Sladká

SPORT

TENISOVÝ KLUBU TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE OSLAVIL 
JIŽ 90 LET  
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Bullsport může být pro velké množství lidí 
neznámý pojem. Kateřina a Marek Rock se 
v něm ale se svými stafordšírskými bulte-
riéry Muhammadem Alim a  Angel pohy-
bují už 5  let. Jejich fena Angel je jednou 
z nejlepších v disciplíně Tug of War a v této 
disciplíně nemá v  ČR téměř žádnou kon-
kurenci.
My jsme měly možnost si s Kateřinou po-
hovořit o jejích úspěších.

Co je to Bullsport?
Jsou to sportovní disciplíny, ve kterých závo-
dí hlavně bull plemena, není to ale podmín-
ka. Většinou jsou dělané hlavně pro staford-
šírské bulteriéry, anglické bulteriéry, potom 
pitbulteriéry a americké stafordšírské teriéry. 
Jsou to fyzicky náročné aktivity pro psa, ně-
kdy i  pro jeho páníčka. Jejich základem je 
síla, houževnatost, odolnost a  hlavně chuť 
psů neprohrát.

Jaké má disciplíny?
Většinou je pes zaměřený na disciplíny sko-
kové a nebo silové. Je to např. Weight Pulling, 
kdy pes za sebou táhne vozík, do kterého se 
nakládají kvádry třeba po 80 kilech. Ali utáh-
ne něco kolem 1 100 kg. Angel kolem 880 kg, 
záleží na dráze. Další disciplína je Weight Pull 
Sprint, kdy má pes speciální postroj, za ním 
jsou přidělané sáňky, na které se dá zátěž 
v podobě kotoučů. U fenek je to 50 % jejich 
váhy, u psů je to 75 % a běží se na vzdálenost 
50 metrů. Dále Monkey Track, to je taková 
opičí dráha podobná agility. Potom Tug of 
War, takzvaný přetah o peška. To bych řekla, 
že je naše královská disciplína u obou. Naše 
fena má zatím nejdelší čas 2 hodiny 12 minut 
a 13 vteřin na jeden přetah. Tohle ale samo-
zřejmě nejsou všechny disciplíny.

Kdy jste s nimi poprvé závodila?
V této oblasti se pohybuji zhruba pět let, do-
stala jsem se k tomu úplně náhodou. Začalo 
to, když jsem si pořídila prvního psa Aliho 
a zjistila, že ho baví dělat sporty. Jezdili jsme 
na semináře k  Slávkovi Janouškovi, což je 
velmi známý český trenér. V  roce 2016 pak 
začaly naše první závody. Postupně jsem se 
do toho dostávala a  jezdila jsem častěji. Po-
tom jsme si pořídili druhou fenku Angel, kte-
rá byla kupovaná právě od Slávka Janouška 
s tím, že s ní budeme pokračovat ve sportech.

Jak vypadají přípravy na závody a  jsou  
finančně náročné?
Vypadají tak, že jsme pořídili sportovní po-
můcky i  domů. Např.  treadmill (běhací pás 
pro psy). Pořídili jsme i  další pomůcky, aby-
chom mohli trénovat. Chodíme také mini-
málně jednou týdně k  profesionálním tre-
nérům. Průměrně máme 2 závody měsíčně 
a finančně náročné to samozřejmě je. 
Tréninky jsou placené, potřebujeme také 
dobrou výživu pro psa, pomůcky a samotné 

závody se musí platit. Jezdíme po celé repub-
lice na 2-3 dny a platí se i startovné. Nicméně 
děláme pro ně maximum a chceme je v tom 
podporovat.

Co je podle Vás největší úspěch?
U  fenky jsem nadšená z Tug of War, z  délky 
toho přetahu. U Aliho si vážím toho, že nikdy 
nebyl sportovně vedený a přesto dosáhl ta-
kových úspěchů. Ali má jinak od roku 2016 3x 
ocenění best bull, 3x best time v Tug of War, 
17x první místo, 15x druhé místo a 21x třetí 
místo. Angel má od roku 2017 1x best bull, 
3x best time v Tug of War, 14x první místo, 
8x druhé místo, 17x třetí místo. To je i důvod, 
proč hledáme sponzory, kteří by byli ochotni 
nám pomoci, abychom se mohli podívat do 
zahraničí a zkusit konkurenci tam.
 

Luong Thi Hong Anh, Nikola Puszková, 
SOŠ pro administrativu EU
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ÚSPĚCHY V BULLSPORTU
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V  sobotu 18.  5.  2019 se Děčínské kotvy zú-
častnilo 7 našich svěřenkyň.
Nejlépe si vedla Anežka Matějčková, přivezla 
ve své kategorii opět zlato, stříbro si vybojo-
vala v kadetkách Laura Bohatová a na bron-
zový stupínek dosáhla Viktorie Brožová.

Hned v neděli 19. 5. závodilo 16 našich děv-
čat v Praze Na Balkáně, TJ Sokol Kampa po-
řádal Přebor Prahy jednotlivkyň. Závodilo se 
v devíti kategoriích, naše gymnastky vybojo-
valy medailová umístění ve čtyřech.
Zlaté medaile obdržela Eliška Linková, Julie 
Ohanková a Lucie Zahradníčková,
stříbro přivezla Nikola Kurfürstová a  Adé-
la Kalinová a  bronz zíslala Laura Bohatová 
a Jana Zahradníčková.
Gratulujeme!
Mistrovství republiky kategorie A, ve dnech 
1.–2. 6. 2019 v Třinci se zúčastní Lucie Zahrad-
níčková a do Mistrovství republiky kategorie 
B ve dnech 22.–23. 6. se nominovalo celkem 
8 našich svěřenkyň, jednou z  nich je i  Julie 
Brožová  – na fotografii s  trenérkami Kopec-
kými.
Budeme jim držet pěsti, ať se jim vše podaří!

Lenka Barešová, předsedkyně oddílu

Školní rok je u konce. Děti dostaly vysvěd-
čení a rozeběhly se na prázdniny, které si 
jistě zaslouží. S posledním školním zvoně-
ním začaly také prázdniny v klubu SK KA-
MIWAZA KARATE, ale to jen částečně.

Jak je totiž každoročním zvykem, tak klub 
pro děti přes letní prázdniny organizuje řadu 

akcí, jako jsou např.  letní soustředění v  Kr-
konoších, příměstské tábory a  v  neposlední 
řadě speciální kempy a  tréninky pro členy 
závodních skupin. Někteří závodníci dokon-
ce odjíždí na turnaj do Brazílie. Tedy ani přes 
léto není v  klubu SK KAMIWAZA KARATE 
nuda. Jak se sluší a  patří, měla by proběh-
nout rekapitulace uplynulé sezony. Citujme 

tedy předsedu klubu 
Filipa Milera:„Letošní 
sezona byla po všech 
stránkách mimořád-
ně vydařená. Členům 
klubu se podařilo vybojovat mnoho sportov-
ních úspěchů, a to i v té nejnáročnější světo-
vé konkurenci v olympijském karate. 

Klub udržel pozici nejen největšího kara-
te klubu v ČR, ale také udržel přední pozice 
v žebříčku jednoho z nejúspěšnějších karate 
klubů v  ČR. Zorganizovali jsme několik vý-
znamných sportovních akcí, které měly znač-
ný dopad na děti na všech úrovních. Kromě 
toho stále více podporujeme i  nejmenší 
děti. Daří se nám zlepšovat jejich pohybové 
schopnosti a máme velmi pozitivní reakce od 
rodičů i těch nejmenších, což je pro nás vždy 
taková třešnička na dortu.“ Věříme, že příští 
sezona bude pro karatisty minimálně stejně 
tak úspěšná, jako ta letošní.

Pokud máte zájem podpořit své dítě v pohy-
bové aktivitě, pak můžete navštívit interne-
tové stránky: www.kamiwaza.cz, kde bude již 
brzy zveřejněn rozpis tréninků, které budou 
probíhat od září 2019.

SK Kamiwaza Karate

Nábor pořádáme do sportovní gymnastiky (4 – 6letých) a do aerobiku (5 – 12letých)  
v malých sálkách - v 1. patře tělocvičny ZŠ Ratibořická, od 17.00 hodin, cvičební úbor  
s sebou!  

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE

KARATISTÉ REKAPITULUJÍ SEZONU

4. ZÁŘÍ 2019 NÁBOR NOVÝCH DĚVČAT 
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Uplynula třetina cyklistické závodní sezony. 
Jak si v ní vedl počernický Kross BikeRanch 
Team? Marek Rauchfuss, Michal Bubílek 
a Jana Pichlíková i v letošní sezoně potvrzu-
jí svou výkonnost a drží si vysoký standard. 
Trochu za očekáváním zatím zůstává Mi-
chal Vlášek (narodil se mu syn a  stěhování 
v  době přípravy) a  Luboš Kluch (školní po-
vinnosti). Naopak velkou radost nám dělají 
naši junioři Adam Lávička a  Jakub Šimek, 
kteří se letos už několikrát prosadili na 
stupně vítězů nejen v kategorii juniorů, ale 
i v celkovém pořadí.

Těch domácích zajímavých výsledků je slušná 
řádka, ale ten největší jsme zaznamenali na vel-
mi silně obsazeném Malevil Cupu, který je sou-
částí UCI World Marathon Serie. Viz report níže.
V probíhajících soutěžích je zatím Michal Bubí-
lek v čele Českého maratonského poháru, Ma-
rek Rauchfuss je vedoucím závodníkem seriálu 
Nova Cup, Jana Pichlíková druhou ženou se-
riálu Kolo pro život a  vedoucí ženou Českého 
maratonského poháru.
Za zmínku ještě stojí Markova účast na maroc-
kém etapáku Titan Desert, který se jel v poušti 
částečně i  jako orientační závod, kdy byli zá-
vodníci odkázáni pouze na GPS navigaci. To se 
Markovi jako nováčkovi stalo osudné, když bě-
hem druhé etapy ztratil blouděním téměř půl 
hodiny na vítěze. I tak při své premiéře obsadil 
skvělé 10. místo v  celkovém pořadí (jelo cel-
kem 750 závodníků z celého světa). Marek zajel 
v jednotlivých etapách jako debutant opravdu 
fantastické výsledky:
1. etapa - 2. místo, 2. etapa - 13. místo (ztráta 
půl hodiny, která ho bohužel odsunula z boje 
o medailové příčky), 3. etapa byla zrušena pro 
úmrtí jednoho ze závodníků, 4. etapa - 5. místo, 
5. etapa - 4. místo a 6. etapa - 8. místo!

Nezapomínejme ale ani na juniorskou sekci 
Kross BikeRanch Teamu. Mladí závodníci ve 
věku od 6 do (momentálně) 13  let jsou vidět 
především na domácím BikeRanch Cupu či 
Pražském MTB poháru. Úspěšná je i počernic-
ká Anna Kašparová, která ve 2. kole BikeRanch 
Cupu obsadila 2. místo mezi staršími žákyněmi, 
první byla takté naše závodnice Veronika Cibul-
ková.

Report Malevil
V sobotu 8. 6. se konal již 20. ročník tradičního 
závodu v  Lužických horách Malevil Cup. Jeho 
nejdelší 100 km trasa už několikátý rok patří do 
Světové série maratonů UCI, takže o tomto zá-
vodě lze hovořit jako o maratonském „svěťáku“. 

Na trať se postavila celá trojice našich elitních 
závodníků: Marek Rauchfuss, Michal Bubílek 
a Jana Pichlíková. Konkurence i náročnost trati 
plně odpovídaly statutu UCI, sešli se zde nejen 
ti nejsilnější z okolních států, ale i nejlepší muž 
z Dánska, Japonska, Lucemburska či závodníci 
z Nizozemí. Samozřejmě nemohla chybět kom-
pletní česká špička. U žen tomu bylo stejně tak, 
kromě nejlepších českých závodnic dorazila 
i vedoucí závodnice Světové série Blaza Pinatric 
ze Slovinska či několikanásobná vítězka Cape 
Epic a švýcarská šampionka Ariane Lüthi, nám 
blízká svou příslušností k továrnímu Kross Ra-
cing Teamu.
Trať s  převýšením 2 300 m zvládla z  našich 
barev nejlépe Jana Pichlíková, která všechny 
soupeřky nechala za sebou a zvítězila s násko-
kem více než 9,5 minuty. Stala se tak královnou 
Lužických hor a  do životopisu přidala cenné 
skalpy!
Marek Rauchfuss byl dobře zabudován ve sku-
pině bojující o  příčky nejvyšší, bohužel jej ve 
výjezdu na nejvyšší bod trati Hvozd potkala 
krize a  závod dokončil na solidním 5. místě. 
Michal Bubílek zajel svůj velmi vysoký standard 
a ve velké konkurenci uzavíral TOP 10.
Své zástupce jsme měli i na kratších tratích, za 
všechny se sluší jmenovat juniora Adama Lá-
vičku, který na 45 km trati bral 3. místo celkově 
a stříbro ve své kategorii.

Ty nejdůležitější závody a výsledky můžete sle-
dovat na FB Kross Bikeranch Team nebo nově 
na: www.bikeranchteam.cz, kde se propisují in-
formace právě z FB. Hodně aktivní jsme samo-
zřejmě i na ostatních sociálních sítích. Několik 
závodů, kterých jsme se úspěšně zúčastnili, 
bylo k vidění ze záznamu, a to jak na ČT Sport, 
tak i na Nova Sport 1.

Za BikeRanch: Michal Douša ,
Vojtěch Dobšovič

POČERNICKÝ CYKLISTICKÝ TÝM SBÍRÁ ÚSPĚCHY NA VŠECH FRONTÁCH
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Jarního 37. závodu v  lovu ryb udicí se na 
Koupališti zúčastnilo celkem osmnáct dětí 
nejen z Horních Počernic, ale i z okolních 
obcí.
Po několika týdnech studeného počasí nás 
čekalo ráno s  vymetenou oblohou a  hladi-
na na rybníce byla jako zrcadlo. Po přivítání 
všech závodníků i  jejich velmi početného 
doprovodu začal po přesunu na závodní 
úsek vlastní závod. Vyhlásili jsme několik 
zvláštních cen, jak je u nás zvykem, například 
za první ulovenou rybu, největší a nejmenší 
rybu, ale také nejlepší rybářku závodu, ty ten-
tokrát závodily čtyři.
Před závody bylo vysazeno do Koupaliště 
skoro pět set nových kapříků a  všichni byli 
v očekávání dobrého lovu. Vše ale bylo úplně 
jinak. Ryby z počátku vůbec nechtěly žádné 
pochoutky, co jim děti nabízely a  na první 
rybu jsme čekali skoro čtvrt hodiny. Ale ani 
potom se nic dramatického neodehrálo, jako 
v minulých závodech, kdy rozhodčí chvílemi 
nestíhali zapisovat úlovky.
Sluníčko vytáhlo ryby ke hladině a stejně jako 
závodníci na břehu, chytaly ryby na své hřbe-
ty první bronz. Spekulace proč ryby neberou 
se jen hemžily, ale nakonec vodník od hráze 
poslal dětem na háček osmnáct ryb.
Šest úlovků stačilo Agátě Kocábové na první 
místo a druhému Václavu Stejskalovi na dru-
hé místo sedm kusů. Třetí Dominik Vojtěch 

ulovil dvě ryby. Největší rybou závodu byl 
cejn, velký rovného půl metru.
Po obědě jsme vyhlásili výsledky, vítězové 
převzali krásné poháry, diplomy a  parádní 
ceny. Vždy máme i ceny útěchy pro bezrybky 
a ty, co se nevejdou do první trojky, aby si ka-
ždý závodník něco odnesl.
Poděkování patří místnímu úřadu za finanč-
ní podporu, Vojtěch Tommi daroval rybářské 
ceny a  pekařství pana Moravce koblihy ke 
svačině.
Především ale patří poděkování všem čle-
nům výboru místní organizace, bez kterých 
by to opravdu nešlo.

Za výbor: Martin Pachta

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

SKVĚLÝ ÚSPĚCH MALÝCH POČERNICKÝCH FOTBALISTŮ!
Ve fotbalovém turnaji „Velká Devítka“, který 
pořádala MČ Praha 9 pro žáky základních škol 
na hřišti Arena Sparta Podvinný mlýn, zazářily 
týmy škol z Horních Počernic. 

Mladší žáci ze ZŠ Stoliňská „Velkou Devítku“ 
vyhráli a Michal Kreibich z této školy získal  
i Cenu pro nejlepšího hráče turnaje. 
Holky a kluci z FZŠ Chodovická získali v obou 
kategoriích druhé místo.

Naše sportovní naděje ocenily za jejich úspěch 
na radnici i starostka Alena Štrobová a mís-
tostarostka Daria Češpivová a všichni společ-
ně voláme: „Holky a kluci, hlavně hrajte dál!“

Lenka Bartáková, redaktorka
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Terezka Pinkavová z  FZŠ Chodovická získala 
v  těchto dnech na Mistrovství Evropy 2019 
v Polsku titul „Mistryně Evropy ve sportovním 
aerobiku". Dnes už tak ví, že bude naši repub-
liku reprezentovat i v  říjnu letošního roku na 
Mistrovství světa ve sportovním aerobiku 
v Holandsku.
Terezka aerobikem žije, trénuje 4x týdně a té-
měř každý víkend tráví na závodech. Aerobik 
má moc ráda, ale stejně tak ji baví kreslení 
a zkoušení zajímavých výtvarných technik.
Malou šampionku přijala na radnici starostka 
Alena Štrobová, poděkovala jí za skvělou re-
prezentaci naší městské části a slíbila Terezce, 
že letos v říjnu jí všichni Hornopočerničtí bu-
dou držet palce!

Lenka Bartáková, redaktorka

HORNÍ POČERNICE MAJÍ MISTRYNI EVROPY!

VŠE V ROVNOVÁZE
RADOST A PÉČE
TĚLO A DUŠE
POHYB A ODPOČINEK

PRÁZDNINOVÝ 
PROVOZ:

8. 7. AŽ 12. 9.

P I L A T E S  J Ó G A  K O S M E T I K A  M A S Á Ž E

8:00 Pilates pro zdraví
19:00 Pilates pro zdraví

20:00 Kruhový trénink/tabata

ÚTERÝ
9:00 Jóga pro zdravá záda

19:00 Jóga

8:00 Pilates pro zdraví
19:00 Pilates pro zdraví

 

ČTVRTEK
7:30 Ranní joga

19:00 Jóga

PONDĚLÍ STŘEDA

Buď na webu
www.mpilates.cz
nebo telefonicky

723 073 459 

NUTNÁ
REZERVACE!

LETNÍ
PROVOZ

VE STUDIU
Ani v létě nezahálíme! Všechny naše lekce jsou vedeny zkuše-

nými lektory, kteří vám pomohou správně provádět každý cvik. 
Zaměřujeme se především na prevenci, odstranění bolestí 

zad a krční páteře, posílení ochablých svalů a protažení těch 
zkrácených. Zkrátka uvolnění a protažení celého těla i mysli. 

Zdoňovská 2992, Horní Počernice, Praha 20, zastávka autobusu Svépravice (linky č. 221, 222, 224)

FIRMA  MORAVIA  PROPAG  

PRACUJE  PRO  JEDNIČKY  NA  TRHU  

A  PRÁVĚ  ROZŠIŘUJE  SVŮJ  TÝM!   
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+ 420 735 747 153

dsperkova@moraviapropag.czwww.moraviapropag.cz

Areál Big Box, Horní Počernice

Servisní technik (specializace chlazení) 
NABÍZÍME: 

MOTIVAČNÍ OHODNOCENÍ/ 25 DNÍ DOVOLENÉ/ SICK DAYS + DALŠÍ 
BENEFITY/ JEDNOSMĚNNÝ PROVOZ S PRUŽNOU PRACOVNÍ DOBOU/ 

PŘÁTELSKÉ A FÉROVÉ PROSTŘEDÍ

PŘIPOJ SE K NÁM JAKO:

Placená inzerce
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Historie dávná i nedávná – 128
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Depozitář sbírek přírodovědecké části Národ-
ního muzea sídlící ve zrekonstruovaných pro-
storách bývalého zimoviště ČS cirkusů a vari-
eté v době od 30. 4. do 30. 6. 1997 uspořádal 
rozsáhlou výstavu předmětů ze svých boha-
tých sbírek v  prostorách bývalého špýcharu 
v areálu Chvalské tvrze.

Programovým kulturním počinem se ve 
dnech 27.  11. až 7.  12.  1997 stala prodejní 
výstava prací naší rodačky a  občanky Kristi-
ny Martinkové - Markupové, akademické so-
chařky předávající své umění dětem v zájmo-
vých kroužcích našich škol. Na výstavě byly 
zejména práce z její keramické tvorby.

Pod názvem „Kino Max" byl dne 2.  října fir-
mou Maxant obnoven provoz bývalého kina 
„Oko".

Místní oddělení Policie ČR v přehledu o trest-
né činnosti uvedlo, že v  průběhu roku 1997 
došlo k nárůstu trestné činnosti oproti před-
chozímu roku o 3,8 % a u přestupků o 21,7 %. 
K  tomu konstatovalo, že vzrostla také admi-
nistrativní náročnost, která ubírá čas přímé-
mu vý konu služby v  terénu. V  objasněnosti 
spáchané trestné činnosti na území MČ, přes 
neúplný stav policistů na místním oddělení, 
jsou Horní Počernice v  rámci hlavního měs-
ta s  objasněnosti 25-30  % na 4. místě. Pro 
zlepšení hlídkové služby po dobu tří měsíců 
využila policie možnost zapojit nově přijaté 
policisty k získávání praxe do hlídkové služby, 
zejména v oblasti kontroly průjezdu náklad-
ních vozidel, dohledu na bezpečnost a veřej-
ný pořádek a  plynulost silničního provozu. 
Od 1. prosince byl zvýšen počet policistů na 
místním oddělení na 15.

Pedagogický sbor v čele s ředitelkou Mgr. An-
nou Kobrlovou a  žáky dnešní ZŠ Stoliňská 
k výročí 210 let od založení jednotřídní obec-
né triviální školy v  původní obci Chvaly při-
pravil procházku historií školy vystavením 
školních kronik, školních pomůcek, před-
mětů a fotografií, ale i současného vybavení 
učebny a  moderních pomůcek. Na setkání 
pedagogického sboru školy s  představiteli 
MČ a dalšími hosty předseda školské komise 
Mgr. Černý předal ředitelce školy do opatro-
vání dvě zachráněné pamětní knihy obecné 
školy původních obcí Horní Počernice a Čer-
tousy, zachycujících historii tamní školy od 
jejího založení v  roce 1774. Připravenou vý-
stavku si přišlo prohlédnout mnoho bývalých 
žáků a absolventů školy. To přinášelo i množ-
ství setkávání spolužáků i  setkávání s  peda-
gogy.

V říjnu si výročí 35 let svého trvání připome-
nula Zvláštní škola, po rekonstrukci budovy 

působící od roku 1993 v ulici Bártlova. V roce 
zahájení své činnosti byla školou jednotříd-
ní s patnácti žáky v  rozsahu první až sedmý 
postupný ročník. Tehdy ji navštěvovaly děti 
i z osmi sousedních obcí. V roce svého půlku-
latého výročí má škola devět postupných roč-
níků a  jednu třídu školy pomocné, kde jsou 
vyučovány děti s těžším postižením.

Od školního roku 1997/1998 se Gymnázium 
v Horních Počernicích otevřením dvou „Prim" 
stalo kompletním osmiletým gymnáziem 
s celkem 450 studenty v tomto školním roce. 
Studenti gymnázia mají svůj vlastní časopis 
i svůj parlament k jednání s pedagogy.

Na návrh školského úřadu Prahy 9 bylo od 
nového školního roku provedeno sloučení 
Mateřské školy v  ulici Spojenců s  MŠ v  ulici 
Lhotská s názvem MŠ Spojenců pod vedením 
Lidušky Hálové. Bývalá MŠ Lhotská je odlou-
čeným pracovištěm.

S  okrskem městské policie se koncem roku 
podařilo dohodnout přidělení jednoho stráž-
níka k pochůzkám v městské části. Pro opera-
tivní vzájemný kontakt mu místní úřad opatřil 
mobilní telefon. Oblastní velitelství městské 
policie uvolnilo pro ranní dohled přechodů 
přes frekventovanou komunikaci dětí do škol 
dvoučlennou pěší hlídku do naší MČ.

Na výstavbu léčebně rehabilitačního středis-
ka budovaného v areálu bývalého dětského 
domova ve Chvalech přispěla MČ částkou 
500 tis. korun s  uzavřením smlouvy o  využí-
vání jeho budoucích služeb občany městské 
části.

Ke dni 30. listopadu byl na sídlišti II. ukončen 
fyzicky, finančně i  administrativně proces 
privatizace l7.domů s  303 byty. Zbývající 4 
domy v ulici Dobšické budou prodány v příš-
tím roce.

Po dokončení celkové rekonstrukce objek-
tu byl v  závěru roku při Náchodské ulici za 
benzinovou pumpou firmou Diskont Plus 
otevřen velkoobchod s  potravinami. Tato 
firma již po několik let provozuje v bývalém 
areálu Vojenských staveb velkosklad se záso-
bováním obchodů nejen v  Praze. Otevřený 
velkoobchod z  velké části odstranil tíživou 
situaci v  zásobování potravinami v  této ob-
lasti, trvající od uzavření blízké potravinářské 
samoobsluhy na Náchodské ulici a dalších ta-
kových prodejen v ulici Jeřické a V Dílcích. Po-
dle vyjádření nakupujících občanů má pestrý 
sortiment nabízeného zboží i příznivé ceny.

Naopak provoz ukončila prodejna elektro 
a kuchyňského zboží v obchodním komplexu 

Meinl a na jejím místě byla otevřena prodej-
na drogerie Droxi. Na Náchodské ulici byla 
otevřena prodejna železářství a kuchyňských 
potřeb „Almi", která s  postupně se rozšiřují-
cím sortimentem například o barvy, zahrád-
kářské potřeby  apod. s  ochotnou ob sluhou 
slouží ke spokojenosti dosud.

Vývoj ekonomické situace v roce 1997 přinu-
til vládu ČR přijmout ve dvou etapách soubor 
ekonomických úsporných opatření, který se 
promítl do stagnace růstu mezd i do snížení 
investičních výdajů zejména v komunální sfé-
ře. V průběhu roku tak docházelo i k nárůstu 
cen a životních nákladů. Index životních ná-
kladů pro skupinu domácností vzrostl oproti 
minulému roku v průměru o 7,1 %, v porov-
nání k prosinci 1993 = 100 % pak na 130,4 %. 
Ve skupině důchodci na 134,2 %.
V hlavních nákladových skupinách v průmě-
ru všech typů domácností v porovnání k pro-
sinci 1993 = 100 % pak například ve skupině:
potraviny, nápoje, tabák 129,0 %
odívání 133,7 %
bydlení 148,8 %
zdravotnictví 109,8 %
doprava 126,2 %
volný čas 126,2 %
vzdělávání 192,6 %
zařízení domácnosti 115,3 %
ostatní zboží a služby 126,3 %
úhrn 130,4 %.

Ke zmírnění sociálního dopadu růstu cen 
byla s platností od 1. července upravena výše 
životního minima a  návazně i  výše dávek 
státní sociální podpory. V termínu od 1. srpna 
byla zvýšena také základní výměra důchodů 
o 200 Kč měsíčně a procentní výměra důcho-
dů o 8 %.

0 událostech a dění v dalším roce opět v po-
kračování.

Ing. Hubert Antes kronikář

Události 
1997



40– 41

Léto je zábava pro děti, ale občas i  stres 
pro rodiče, kteří musí přemýšlet, jak děti 
o prázdninách nejlépe zabavit. Možností je 
mnoho, vyrazte do lesa, postavte skřítkům 
domečky, či si zahrajte nějakou stopovač-
ku. Zchlaďte se na našem Koupališti. Obje-
vujte místa v okolí, které jste dosud neznali 
a  věřte, že jich kolem sebe máte mnoho. 
Naplánujte si celodenní cyklovýlet a  uží-
vejte si s dětmi ty nejkrásnější dny.

My jsme si pro vás připravili pár tipů na výlety 
do okolí ať už k vodě, nebo za zábavou. U vody 
ale vždy pamatujte na bezpečnost, děti nikdy 
nenechávejte bez dohledu a neplavce vybav-
te kruhem či rukávky. Pokud chcete skákat do 
vody, vždy nejprve prozkoumejte dno, zejmé-
na jeho dostatečnou hloubku. Při skoku do 
vody z jednoho metru by měla být minimální 
hloubka pod vodou 3,4 m.

Koupání:
Aquapark Čestlice - Aquapalace Praha
(www.www.aquapalace.cz)
Aquacentrum Šutka (www.sutka.eu)
Aquapark Barrandov (www.aquadream.cz)
Aquapark Letňany (www.letnanylagoon.cz)
Koupaliště Petynka (www.koupalistepetynka.cz)
Koupaliště Pražačka (www.prazacka.cz)
Koupaliště Ládví (www.koupalisteladvi.cz)
Koupaliště Klánovice (www.koupalisteklanovice.cz)
Koupaliště Stírka (www.koupaliste -stirka.cz)
Koupaliště Čakovice (www.koupalistecakovice.cz)
Koupaliště Divoká Šárka
(www.koupaliste -sarka.webnode.cz)
Koupaliště Úvaly (www.koupaliste -uvaly.cz)
Plavecký stadion Slávie (www.psslavia.cz)
Plavecký stadion Podolí (www.pspodoli.cz)
Možnost je navštívit i přírodní koupaliště, 
avšak zde si ověřte kvalitu vody, obzvláště 
v horkých letních dnech.

Biotop v Radotíně (www.biotopradotin.cz)
Biotop na Lhotce (www.koupaliste -lhotka.cz)
Žluté lázně (www.zlutelazne.cz)
Hostivařská přehrada
(www.hostivarskaprehrada.cz)
Koupaliště Džbán
Koupaliště Motol (www.koupalistemotol.cz)
Přírodní Koupaliště Jureček
(www.jurecek -ricany.cz)
Jezero Konětopy (www.jezerokonetopy.eu)
Jezero Lhota (www.lhotajezero.cz)
Lom Hříměždice (www.hrimezdice.cz)

Výlety:
Zoologická zahrada hl. města Prahy
(www.zoopraha.cz)
Film Legends Muzeum Praha
(www.filmlegendsmuzeum.cz)
Muzeum Karla Zemana
(www.muzeumkarlazemana.cz)
Národní technické muzeum Praha (www.ntm.cz)
Trilopark (www.trilopark.eu)
Muzeum Smyslů (www.muzeumsmyslu.cz)
Bobová dráha Prosek (www.bobovadraha.cz)
Království železnic (www.kralovstvi -zeleznic.cz)
Rozhledna Doubravka na Černém Mostě 
(Čihadla)
Zoo Mořský svět (www.morsky -svet.cz)
Galerie ocelových figurín
(www.galleryofsteelfigures.com/cs)
Zrcadlové bludiště Petřín (www.muzeumprahy.cz)
Národní zemědělské muzeum (www.nzm.cz)
Planetárium Praha (www.planetum.cz)
Muzeum lega (www.muzeumlega.cz)
Kolínská řepařská drážka (www.reparskadrazka.cz)
Park Mirakulum (www.mirakulum.cz)

Lenka Bartáková, redaktorka

Pádová 
otázka

1. Díl 
tajenky

Kouzel-
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Spodek 
stromu

Měna 
USA

Štětiny

Klub 
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(zkr)
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zájm.
množ.

5. Díl 
tajenky

Druh 
psa

Lupen Ústrojí 
(množ.)

Mít (2.pád 
mn. č.

SK povstá-
ní (zkr)

Muž 
milující 
módu

Druh 
veslice

Asi
(zastar.)

4.Díl 
tajenky

Býv. měna 
Jugoslávie

Předložka
Citoslovce 

tišení Dělá 
tajnostiVelký 

kopec
Arabské 
muž. jm.

Slitina  
Fe + C

Lov

Osobní 
zájméno Předlož-

ka

Opice Ponořit

Ruský 
vládce

Domácky 
Alena

Cest. 
doklad

Plody

3. Díl 
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(zastar.)

Bůh 
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Leniví

KAM S DĚTMI V LÉTĚ
JAHODOVÝ ZÁVIN
Klasický jablečný závin známe asi všichni, 
víte ale, že se dají jablka nahradit třeba 
právě jahodami? Chutná skvěle a na horké 
letní dny se báječně hodí.

Ingredience:
½ balíčku listového těsta
100 g strouhanky
100 g cukru krystal
250 g jahod (můžou být i mražené)
máslo
vejce
 
Postup:
Listové těsto rozválejte na vále. Na másle 
opražte strouhanku a nechte vychladnout. 
Poté přidejte ke strouhance cukr a vejce, roz-
míchanou směs rozprostřete na rozválené 
těsto. Na to naskládejte rozpůlené jahody, 
těsto zaviňte, potřete rozšlehaným vejcem  
a pečte 30 minut.

Přejeme dobrou chuť!
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Lékárna Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

Dovoz léků domů
v nejbližším okolí
Dovoz léků domů
v nejbližším okolí

*c
en

y 
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o 

vy
pr

od
án

í z
ás

ob

Lipí 2556/3, 193 00, Horní Počernice

info@lekarnalipi.cz

Bioaktivní
Karoten
(rodinné balení)

Arnidol
spray

Doplněk stravy ve formě kapslí. 
Přispívá k udržení normálního stavu 
pokožky a zraku.

Chraňte svou pokožku a svých blízkých 
před škodlivým UV zářením.
Sleva platí do vyprodání zásob.

Přípravek k rychlému znehybnění, 
usmrcení a bezpečnému odstranění 
zakousnutých klíšťat se současnou 
desinfekcí postiženého místa.

725 537 096

340,-Kč

95,-Kč

Klíšťák 
Ixoderm 

238,-Kč

90 + 30

Přípravek k urychlení regenerace 
pohybového aparátu  po úrazech 
a při únavě nebo námaze svalů/kloubů. 
(Pro osoby starší 15 let.)

Lipí 2556/3, 193 00, Praha 9
281 865 665info@ocnioptikahp.cz

U Svobodárny 9, 190 00, Praha 9
284 818 267vysocany@oohp.cz

sleva
150Kč

Vichy a
La Roche P.

Opalovací
přípravky

POZOR! Od 31.7.2019 pojišťovny nebudou 
přispívat pacientům na brýle. 

Nepropásněte poslední možnost 
koupit si nové brýle s příspěvkem
od pojišťovny v našich optikách.
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KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI 
KOUPÍM.    

TEL: 286 891 400

ODHADY, POSUDKY POZEMKŮ,                  
DOMŮ, BYTŮ A PROJEKTY PROVEDE
ZNALEC ING. FRANTIŠEK SMETANA.

TEL: 602 970 835, 281 924 588

SÍDLO PRO S.R.O., OSVČ V PRAZE.
TEL: 728 991 247

WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH 
SPOTŘEBIČŮ – REVIZE  

TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH.
REALIZACE A KONTROLY

SPALINOVÝCH CEST.
ING. TOMÁŠ PINKAVA

TEL: 608 153 818

KOMINICTVÍ NĚMEC, OPRAVY,                    
ČIŠTĚNÍ, REVIZE.

775 132 921

NABÍZÍM INSTALATÉRSKÉ,                             
TOPENÁŘSKÉ, SVÁŘEČSKÉ PRÁCE.

ODBORNÁ KVALIFIKACE, 
SPOLEHLIVOST.
TEL: 775 961 432

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.
SK.B +  KONDIČNÍ JÍZDY.

WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ, 
MAIL: LUDVIK@AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ

TEL: 603 418 333, 281 920 134

! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA 
SKLÁDKU. VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, 
BYTŮ, POZŮSTALOSTÍ A JINÉ.

STĚHOVÁNÍ A DOPRAVA. 
ROZUMNÁ CENA. TEL: 773 484 056                                   

HODINOVÝ MANŽEL                                                        
PROFESIONÁLNÍ ÚDRŽBÁŘSKÉ 

A STAVEBNÍ SLUŽBY
MOBIL: 608 254 054

POSEKÁME A ODVEZEME TRÁVU, 
STŘÍHÁME ŽIVÉ PLOTY A KEŘE. 

PROŘEZÁVÁME A HNOJÍME 
TRÁVNÍKY. TEL: 724 006 275,

E-MAIL: INFO@PVJ-GROUP.CZ,
 WWW.PVJ-GROUP.CZ 

ÚKLID DOMÁCNOSTI                                  
NABÍZÍM PRAVIDELNÝ NEBO 
JEDNORÁZOVÝ ÚKLID VAŠÍ 

DOMÁCNOSTI. TEL: 601 368 944

KOUPÍM BYT ČI DŮM V HORNÍCH 
POČERNICÍCH. 604 617 788    

LÉČEBNÉ A REHABILITAČNÍ
STŘEDISKO CHVALY, 

REHABILITAČNÍ ÚSTAV V HP,
 PŘIJME ZDRAVOTNÍ SESTRY

A SANITÁŘE/-ŘKY DO SMĚNNÉHO 
PROVOZU,

NA PLNÝ I ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK. 
REKVALIFIKUJEME.

VÍCE INFORMACÍ NA TEL: 
608 302 055, DAGMAR FIALOVÁ

 
BAZÉNOVÁ SENZACE                                                                       

HORNÍ POČERNICE
VŠE PRO BAZÉNY

NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU
NEJŠIRŠÍ SORTIMENT

WWW.GREENLION.CZ, 606 436 076

ANALÝZA ZDRAVOTNÍHO STAVU 
Z OČNÍ DUHOVKY 

 - IRISDIAGNOSTIKA 
OBJEDNÁVKY NA TEL. 

ČÍSLE 723 523 311  
        

HÁJEK – ZEDNICTVÍ –MALÍŘSTVÍ
KOMPLETNÍ REKONSTUKCE BYTŮ, 
DOMŮ, NEBYTOVÝCH PROSTOR.

VEŠKERÉ ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ, 
PODLAHÁŘSKÉ, MALÍŘSKÉ 

A BOURACÍ PRÁCE.
ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN.

MOB: 777 670 326 

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 
HLEDÁ PANÍ NA ÚKLID KANCELÁŘÍ 

A ŠATNY. PRÁCE CCA 3 HOD. DENNĚ
 V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH.

ADRESA PRACOVIŠTĚ: LIPÍ 2642/4, 
PRAHA 9, V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE 

NA: 271 071 690                                                             

MČ PRAHA 20 – HORNÍ POČERNICE
PRODÁVÁ TRAKTROR ZETOR 7211 

– R.V. 1987 S PEVNĚ PŘIPOJENÝM 
ZAŘÍZENÍM NA SEKÁNÍ PŘÍKOPŮ STP 
– C 136 ( VÝROBCE SILNIČNÍ STROJE 

NOVÁ PAKA) Z ROKU 1995.
DOBRÝ STAV. CENA ZA TRAKTOR 
VČETNĚ SEKACÍHO ZAŘÍZENÍ JE

191 000 KČ VČ. DPH.
PRODEJ NEJVYŠŠÍ NABÍDCE, 

OBÁLKOVOU METODOU. 

MČ PRAHA 20 – HORNÍ POČERNICE
PRODÁVÁ TRAKTOR ZETOR 7711 

– R.V. 1990 DOBRÝ STAV. CENA DLE 
ZNALECKÉHO POSUDKU 168 000 KČ

PRODEJ NEJVYŠŠÍ NABÍDCE, 
OBÁLKOVOU METODOU. 

MINIMÁLNÍ CENA JE 168 000 KČ 
VČ. DPH  KOUPÍM STARÉ HODINY, 

NÁRAMKOVÉ A KAPESNÍ HODINKY,        
OBRAZY A JINÉ STARÉ VĚCI.

TEL: 604 433 420 

HLEDÁM K PRONÁJMU GARÁŽ V 
HORNÍCH POČERNICÍCH, V OKOLÍ 

ALBERTA I V OKOLÍ.
NABÍDNĚTE. TEL: 721 622 398 

KOUPÍM GARÁŽ V HORNÍCH 
POČERNICÍCH, OKOLÍ ALBERTA 

POPŘÍPADĚ I JINDE. NABÍDNĚTE.
TEL: 721 622 398

ČERPACÍ STANICE SHELL D11 HORNÍ 
POČERNICE  PŘIJME OBSLUHU.  12 H 
SMĚNY,  PRÁCE JEN V NOCI MOŽNÁ.
NÁSTUP SRPEN 2019. ZAŠKOLÍME.

VOLAT 602 446 922




